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Apresentação 

 

A implantação do Proeja – FIC / Pronatec em dez escolas da Rede Municipal de 

Ensino de Goiânia, constitui-se em objeto de estudo de pesquisa desenvolvida pela 

Universidade Federal de Goiás a partir do projeto Desafios da Educação de Jovens 

Adultos integrada à Educação Profissional: identidades dos sujeitos, currículo 

integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais, financiado pela CAPES 

dentro do Programa Observatório da Educação.Esta implantação foi gestada em 2012 e 

iniciada em janeiro de 2013, ano em que também foi iniciada a referida pesquisa.  

O acompanhamento deste processo tem sido feitoin locu pelos professores do 

Ensino Fundamental que integram o quadro de servidores das dez escolas onde foi 

implantado o Proeja-FIC/Pronatec, na razão de um professor por unidade escolar. Junto 

a estes professores, os quais passaram a desempenhar também o papel de pesquisadores, 

no âmbito da pesquisa participante, foram desenvolvidas várias ações de estudo, dentre 

elas a realização de leituras a partir de indicações bibliográficas, trabalho com vídeos e 

trocas de experiências.  

Estas ações culminaram no primeiro trabalho relacionado à identidade dos 

sujeitos: o levantamento do perfil dos alunos Proeja-FIC/Pronatec,por unidade escolar. 

Posteriormente, foi estabelecido um diálogo entre os dados contidos no perfil dos alunos 

de cada uma destas escolas e os dados oficiais produzidos pelo IBGE e pelo INEP, 

possibilitando algumas reflexõesa partir dos estudos sobre a condição de vida da 

população jovem e adulta não escolarizada no Brasil. 

A identidade dos sujeitos, entretanto, não se restringe apenas aos alunos. O 

universo de sujeitos da EJA contempla também os professores e demais funcionários da 

unidade escolar. Considerando, que alunos e professores se constituem nos principais 



agentes do processo ensino aprendizagemna escola, torna-se essencial conhecer também 

o perfil dos professores: saber quem são, conhecer parte de sua trajetória de formação e 

atuação profissional, conhecer como pensam a educação de jovens e adultos e como 

vêem a proposta de integração curricular entre a Educação Básica ea Educação 

Profissional.  É com esta pretensão que foi iniciado o trabalho de composição do perfil 

dos professores das escolas que desenvolvem o Proeja-FIC/Pronatec, o qual, 

inicialmente, está sendo traçado considerando cada escola em particular. A princípio, 

esta caracterização é parcial, uma vez que não contempla os profissionais que atuam na 

Educação Profissional, cujos dados serão levantados posteriormente. 

O presente trabalho pretende mostrar o que já foi possível observar em relação 

ao perfil dos professores da Educação Básica de uma das escolas do projeto.Assim 

sendo, todas as informações nele contidas referem-se exclusivamente a este grupo de 

professores. Os dados utilizados na caracterização deste perfil foram obtidos a partir de 

três instrumentos, os quais encontram-se anexados ao final deste trabalho: 

 Texto memória dos professores que voluntariamente aceitaramo 

convite para contribuir com a pesquisa através de sua produção 

escrita; 

 Levantamento de dados de escolaridade e ocupação dos familiares, 

preenchido através de entrevista aos professores que realizaram a 

produção escrita de suas memórias; 

 Questionário para levantamento de informações complementares 

relacionadas ao perfil dos professores, preenchido individualmente 

por cada um deles. 

Em relação ao primeiro instrumento são necessárias algumas considerações para 

que seja compreendida a opção por sua utilização. As discussões sobre a Memória estão 

na pauta de debates em diferentes áreas do conhecimento e vem ganhando espaço nas 

abordagens epistemológicas de vários estudiosos. Para o presente trabalho,o qual 

objetiva saber quem são os sujeitos que atuam como professores, importa considerar a 

ligação entre memória e identidade. 

Sua importância pode ser observada, entre outros, no pensamento de Le Goff 

(1994: 476), para quem “A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar 

identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia”. O entendimento sobre 

memória, portanto, não pode se restringir a um ato de busca de informações do passado, 



com vistas a reconstituí-lo. Ela deve ser entendida como um processo dinâmico ligado à 

constituição da identidade do sujeito, ou seja, pela representação que ele tem de si ou 

que expõe aos outros – imagem de si, para si e para os outros.  

 

[...] a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto 
individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator 
extremamente importante do sentimento de continuidade de coerência de 
uma pessoa de um grupo em sua reconstrução de si. (POLAK, 1992, p. 204) 
 

Além de constitutiva da identidade, é a partir da memória que se reconstitui a 

história e vice-versa. Não é possível conceber a história sem a memória.O historiador 

francês Pierre Nora aborda a situação de oposição que memória e história ocupam, bem 

como a relação de interdependência entre ambas. 

 

[...] A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, 
ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 
todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas 
revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta 
do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo 
vivido no eterno presente; a história, uma representação do passado.[...] 
(NORA, 1993: 09) 
 
[...] A necessidade de memória é uma necessidade da história. Sem dúvida é 
impossível não se precisar desta palavra. Aceitemos isso, mas com a 
consciência clara da diferença entre memória verdadeira, hoje abrigada no 
gesto e no hábito, nos ofícios onde se transmitem os saberes do silêncio, nos 
saberes do corpo, as memórias de impregnação e os saberes reflexos e a 
memória transformada por sua passagem em história, que é quase o contrário: 
voluntária e deliberada, [...] Da primeira, imediata, à segunda, indireta [...] 
(NORA, 1993: 14). 
 

Seguindo o pensamento de NORA, opostas, porém atreladas, memória e história 

submetem os sujeitos a uma tensão entre a intimidade da tradição vivida/espontânea 

eaartificialidade da reconstituição do passado feita pela sociedade condenada ao 

esquecimento. Esta tensão remete à questão da identidade, enquanto situação de 

existência coletiva impregnada de um sentimento de referência e identificação grupal, e 

a ameaça de sua perda. Em resposta, cria-se um espaço de fronteira identificado por 

NORA como “lugares de memória”, os quais expressam o anseio pelo resgate/retorno 

das vivências que definem os grupos, aquelas que permitem o sentimento de 

identificação ede verdadeiro pertencimento.  

Em outras palavras, a história decorre da apropriação da memória de seus atores 

reais, subtraindo-se dela os elementos que podem reconstituir a história-memória 

coletiva. Os elementos ignorados nesta reconstituição, tratados como restos de 



lembranças, são guardados nos lugares de memória. A desconsideração destes últimos e 

a manipulação dosprimeiros no processo de reconstituição da história levamà 

deformação ou perda de identidade, causando nos sujeitos um sentimento misto de 

pertencimento e de desprendimento. Com isso, este movimento de passagem da 

memória para a história obriga cada grupo a redefinir a sua identidade pelarevitalização 

da sua própria história. Isto ocorre a partir dos lugares de memória que possibilitam a 

reaproximação entre memória e história a partir de novas bases, cumprindo a função 

mediadora entre o domínio da memória espontânea e o domínio da memória alcançada 

pela história. 

 

A passagem da memória para a história obrigou cada grupo a redefinir sua 

identidade pela revitalização de sua própria história. O dever de memória faz 

de cada um o historiador de si mesmo. O imperativo da história ultrapassou 

muito, assim, o círculo dos historiadores profissionais [...] Todos os corpos 

constituídos, intelectuais ou não, sábios ou não, apesar das etnias e das 

minorias sociais, sentem a necessidade de ir em busca de sua própria 

constituição, de encontrar suas origens. [...] O fim da história-memória 

multiplicou as memórias particulares que reclamam sua própria história 

(NORA, 1993: 17). 

 

A recuperação da memória verdadeira é fundamental para o fortalecimento do 

sentimento de pertencimento. Sabendo quem somos e a que grupos ou classes 

pertencemos, podemos ter mais clareza acerca das relações que estabelecemos em 

sociedade, das possíveis formas de organização e de luta numa sociedade classista, onde 

os meios de produção estão concentrados nas mãos de poucos que exploram a força de 

trabalho das grandes massas. Conhecer o nosso lócus é condição indispensável para a 

realização de uma leitura de mundo, identificando nossas limitações e possibilidades no 

processo de transformação da realidade dada. Assim, a memória, indiretamente, 

potencializa esta transformação. 

Esta linha de raciocínio que defende a memória como elemento de 

potencialização do processo de transformação da realidade dada coaduna com o 

pensamento de Polak (1989): 

 

[...] Mas nenhum grupo social, nenhuma instituição, por mais estáveis e 

sólidos que possam parecer, têm sua perenidade assegurada. Sua memória, 

contudo, pode sobreviver a seu desaparecimento, assumindo em geral a 



forma de um mito que, por não poder se ancorar na realidade política do 

momento alimenta-se de referências culturais, literárias ou religiosas. O 

passado longínquo pode então se tornar promessa de futuro e, às vezes, 

desafio lançado à ordem estabelecida. (p. 9-10) 

 

Diante destas considerações, não há como negar a importância da memória e a 

pertinência de seu uso nos trabalhos de pesquisa1. Neste trabalho em especial, a 

memória dos professores permitiu-lhes recuperar fatos que já não se faziam presentes 

em suas lembranças cotidianas, mas que, com certeza, tiveram grande peso na 

constituição destes sujeitos, contribuindo, direta ou indiretamente, na construção de sua 

identidade e na composição de seu perfil. 

 

Perfil dos professores da Educação de Jovens e Adultos da 

Escola Municipal Joel Marcelino de Oliveira 

 
A Escola Municipal Joel Marcelino de Oliveira, situada no Setor Finsocial, 

região noroeste de Goiânia, conta com um quadro de treze professores trabalhando, no 

turno noturno, com a Educação de Jovens e Adultos. Dentre eles, onze estão em função 

de regência e dois na função de coordenação, sendo um coordenador pedagógico e um 

coordenador de turno.Para efeito da caracterização do perfil destes profissionais, foi 

composta uma amostragem com nove professores. As categorias de análise aqui 

apresentadas estão de acordo com os instrumentos utilizados para a coleta dos dados. 

O coletivo de professores que atua na escola, com exceção de uma única 

professora, é composto por profissionais efetivos, admitidos por concurso público e 

nomeados para o exercício do cargo.Situam-se na faixa etária de 35 a 55 anos, sendo 

predominante o sexo feminino, representado por 8 profissionais. Em relação ao estado 

civil, há equilíbrio entre o número de profissionais solteiros e o número de casados, 

registrando-se apenas um caso de separação. 

                                                             
1
A memória foi utilizada como instrumento neste trabalho tendo como premissa a credibilidade que pode 

ser a ela dispensada, bem como sua pertinência para a apreensão da identidade dos sujeitos.Polak defende 
que:“Assim como uma ‘memória enquadrada’, uma história de vida colhida por meio da entrevista oral, 
esse resumo condensado de uma história social individual, é também suscetível de ser apresentada de 
inúmeras maneiras em função do contexto no qual é relatada. Mas assim como no caso de uma memória 
coletiva, essas variações de uma história de vida são limitadas. Tanto no nível individual como no nível 
do grupo, tudo se passa como se coerência e continuidade fossem comumente admitidas como os sinais 
distintivos de uma memória crível e de um sentido de identidade assegurados”. 
 



Grande parteé oriunda de diferentes municípios do estado de Goiás.

nascidos em Goiânia, mas a maioria chegou aqui por mudança e já residem no 

município há mais de 20 anos

diversos que têm em comum a proximidade da escola ou vias de acesso que facilitam o 

deslocamento até a mesma.  

Cerca de 44% dos professores não têm filhos. Os demais têm de 1 a 4 filhos
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oriunda de diferentes municípios do estado de Goiás.Al

nascidos em Goiânia, mas a maioria chegou aqui por mudança e já residem no 

município há mais de 20 anos, morando atualmente, com raras exceções, em setores 

diversos que têm em comum a proximidade da escola ou vias de acesso que facilitam o 
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Os dados obtidos mostram, em relação à escolarização dos filhos, uma forte 

presença da rede privada de ensino, em especial nas séries finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio e o equilíbrio destas redes em relação ao Ensino 

Superior. Observa-se aqui uma contradição, visto que 

embora atuem na rede pública de ensino, não confiam seus filhos a esta rede, 

demonstrando acreditar na maior eficiência da rede privada. Há que se pensar nos 

motivos desta “desconfiança” em relação à

tem sua origem nas características do público da escola pública, no desempenho do 

quadro de pessoal ou na filosofia do trabalho, uma vez que os sistemas públicos de 

ensino não se propõem a uma formação com o fo

vestibular? O fato é que existe, entre os pais no geral, um desejo pulsante de assegurar 

aos filhos melhores condições de vida e acesso a bens e serviços dos quais não 

usufruíram. Um desejo de acesso a oportunidade

que, muitas vezes, são negadas à sua classe social de origem. 

formação escolar em lugar 

escolarização aceitável passa a ser o superior.
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pesquisa, fica notória a centralidade que a escolarização vai assumindo na vida das 

famílias com o passar do tempo. 
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Os dados obtidos mostram, em relação à escolarização dos filhos, uma forte 

presença da rede privada de ensino, em especial nas séries finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio e o equilíbrio destas redes em relação ao Ensino 

uma contradição, visto que grande parte dos professores, 

embora atuem na rede pública de ensino, não confiam seus filhos a esta rede, 

demonstrando acreditar na maior eficiência da rede privada. Há que se pensar nos 

motivos desta “desconfiança” em relação à escola pública: a preocupação aí evidenciada 

tem sua origem nas características do público da escola pública, no desempenho do 

quadro de pessoal ou na filosofia do trabalho, uma vez que os sistemas públicos de 

uma formação com o foco maior na preparação para

? O fato é que existe, entre os pais no geral, um desejo pulsante de assegurar 

aos filhos melhores condições de vida e acesso a bens e serviços dos quais não 

usufruíram. Um desejo de acesso a oportunidades e condições materiais de existência 

que, muitas vezes, são negadas à sua classe social de origem. Esta preocupação coloca a 

formação escolar em lugar de destaque na vida das famílias, onde o nível de 

escolarização aceitável passa a ser o superior. 
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informações solicitadas, ao observar o quadro abaixo constatamos que entre os avós o 

índice de analfabetismo era de 36,8%, caindo para 6,7% entre os pais e para zero entre 

os irmãos. Nas séries finais do Ensino Fundamental os índices se invertem: zeroentre os 

avós, subindo para 6,7% entre os pais e11,8% entre os irmãos. A conclusão do Ensino 

Médio também evidencia o aumento de escolaridade de uma geração para outra: 5,3% 

entre os avós, 6,7%entre os pais e26,5% entre os irmãos.Entretanto, o crescimento mais 

significativo diz respeito ao Ensino Superior. Na geração dos profissionais participantes 

da pesquisa, o índice de conclusão do Ensino Superior é de 35,3% em detrimento de 

13,3% e zero entre os pais e os avós respectivamente. Dessa mesma forma, a 

preocupação observada entre os professores no sentido de assegurar o acesso de seus 

filhos ao Ensino Superior vem confirmar este movimento de elevação da escolarização 

de uma geração para outra. 
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Avós 7 5 6 - 1 - 19 17 36 

Pais 1 6 4 1 1 2 15 3 18 

Irmãos - - 9 4 9 12 34 - 34 

 

As mudanças ocorridas no sistema produtivo, bem como a diversificação de 

atividades nele desenvolvidas, gera, cada vez mais, principalmente entre a população 

economicamente ativa, uma demanda por maiores graus de escolaridade. Esta elevação 

da escolaridade não assegura melhores condições de vida, porém constitui-se num filtro, 

ou “ponto de corte”, para o acesso ao emprego, pois possibilita competir em melhor 

condição por um emprego.  

As atividades desenvolvidas pelos avós e pelos pais, em sua maioria não 

requeriam, naquele momento histórico, uma maior escolarização. Entre os avós, a 

maioria se ocupava com atividades agropecuárias. Lidavam com a terra, sem 

necessariamente serem seus donos. Entre os pais, embora tenham sido relatadas 



algumas ocupações diferentes, a maioria das atividades laborais desenvolvidas não 

demandava escolarização elevada.No entanto, o mesmo não ocorre em relação aos 

irmãos, onde é grande a diversificação de ocupações e bem presente a necessidade de 

maior nível de conhecimentos e maior grau de escolarização.  O quadro abaixo 

relaciona a ocupação dos familiares em três gerações. 

 

Dados de ocupação dos familiares 

avôs  Pais  Irmãos 

Agricultor/lavrador 
Comerciante 
Fazendeiro 
Marceneiro 
Pedreiro 
Professor 
Não informado 
 

7 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
 

 Agricultor/lavrador 
Carpinteiro 
Comerciante 
Jardineiro (AP) 
Soldador (AP) 
Não informado 
 
 

2 
1 
1 
1 
1 
3 

 Advogado 
Carteiro 
Comerciante 
Contabilidade(AP) 
Contrutor 
Empresário 
Engenheiro 
Farmacêutico 
Funcionário Público 
Micro empresário 
Pedreiro 
Político(vereador) 
Técnico em computação 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

avós  Mães  Irmãs 

Do lar 
Lavradora 
Não informado 
 

12 
2 
4 

 Do lar 
Educadora 
Enfermeira 
Funcionária 
Pública(AP)   
 

6 
1 
1 
1 

 Atendente (Secretaria 
Habitação) 
Contadora 
Costureira 
Do lar 
Funcionária Pública 
Micro empresária 
Pedagoga 
Professora 
Publicitária 
Técnica em 
contabilidade 

1 
 

1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 

      gênero não informado  

      Agricultor 
Feirante 
Micro empresário 
Representante comercial 
Serviços gerais 
 

2 
3 
1 
1 
 

18   9   34  

 



Constata-se um alto índice de desconhecimento do nível de escolaridade e da 

ocupação dos familiares na figura de avós. Não foram caracterizados 47,2% em relação 

à escolarização e 22,2% em relação à ocupação. No entanto, observando os dados é 

possível afirmar que a maioria dos professores participantes da pesquisa descende de 

famílias oriundas de zona rural, com baixo nível de escolarização, ocupando-se de 

atividades desenvolvidas a partir de conhecimentos adquiridos na própria prática do 

labor. 

Observando mais atentamente a geração dos pais, percebe-se que o nível 

socioeconômico destas famílias não era satisfatório, uma vez que, além da presença da 

baixa escolaridade e da baixa ocupação em atividades laborais técnicas, os professores, 

em suas memórias, trazem à tona as dificuldades enfrentadas para que pudessem obter 

sua formação escolar. Os trechos abaixo, referentes às memórias de um mesmo 

professor, exemplificam estas dificuldades: 

 

[...] morávamos naquela pequena casa, uma família já grande, dois adultos, meus 

pais, e nós crianças, que naquela época ainda éramos cinco. Vida simples de gente 

humilde vindo da zona rural, rua de bairro afastado, sem água encanada, sem 

eletricidade, um quase fim de mundo[...]Um caderno, um lápis e uma borracha, esse 

era meu material que ia acondicionado em um saquinho de plástico[...] Decidi 

abandonar os estudos, precisava trabalhar[...] eu o primeiro de toda a família a entrar 

numa conceituada universidade federal. (PROFESSOR 1) 

Estas dificuldades podem ser percebidas também no fato de que em cerca de 

66% das memórias foram encontradas falas recorrentes no sentido de que a formação se 

deu paralelamente ao trabalho. Dentre as atividades exercidas no mercado de trabalho 

foram citadas as de telefonista, costura, vendas, gerência administrativa, microempresa 

do setor de secos e molhados, auxiliar administrativo e comércio de tecidos, jóias e 

alimentos.  

Em relação à escolarização, além da concomitância com o trabalho enquanto 

fonte de sustento, ainda se observa que a formação básica ocorreu predominantemente 

na rede pública de ensino. Dentre os professores que trouxeram esta informação, 

observa-se que 100% cursaram o Ensino Fundamental na rede pública e 50% cursaram 

o Ensino Médio na rede privada (ver quadro a seguir). 

 

 



 

pública privada 
pública/pri

vada  

Não 

informado 

Zona 

urbana 

Mista: 

Zona        

Urbana/Ru

ral 

Primário - 

séries iniciais 

EF 

6 - - 3 5 1 

Ginásio - 

séries finais EF 

6 - - 3 6 - 

2º Grau - 

Ensino Médio 

3 3 - 3 6 - 

Graduação 4 2 - 3 6  

Pós Graduação 1 2 - 3 3  

 

É importante considerar a evidência de que a rede pública, pelo menos em 

alguns casos, não foi uma opção, mas sim a única possibilidade em razão da falta de 

recursos para custear uma escola particular. A expressão de um professor enfatizando 

que no Ensino Médio estudou numa “escolinha particular para pobres”, sinaliza a 

ocorrência de dificuldades financeiras e o sentimento de pertencimento de classe2. 

Neste ponto, épertinente lembrar que a divisão da sociedade em classes tem 

como fundamento o sistema produtivo3.O modo pelo qual a produção material de uma 

sociedade é realizada estabelece as classes sociais e constitui-se em fator determinante 

de sua organização política. No entanto, esta realidade não é estática, mas dialética e, 

como tal, em permanente transformação pelas suas contradições internas. No processo 

histórico, essas contradições, através da luta de classes, impulsionam mudanças até que 

se desenvolvam todas as forças produtivas que o sistema é capaz de conter, levando, 

assim, a uma nova organização social. 

Considerando o modo de produção capitalista, nos deparamos com duas classes 

antagônicas: a classe trabalhadora - vendedora de sua força de trabalho - e a classe 

burguesa – dona do capital/meios de produção. Nesta perspectiva, os professores 

participantes da pesquisa estão situados na classe trabalhadora e, como tal, têm seu Ser 

Social constituído a partir do conjunto de fatores que definem esta classe. Dentro desta 

                                                             
2Para Schaff (1987),citado em Duarte (2012), o pertencimento de classe diz respeito àconsciência ou 
visão de mundo que um grupo de indivíduos tem de si próprio e dos demais. 
3 “[...] as próprias classes são constituídas e continuam a se desenvolver de acordo com a divisão 
estrutural do trabalho [...]” (MÉSZÁROS, 2008, p. 84) 



linha de pensamento, Duarte(2012, p. 2) afirma que: 

 
[...] Desdeoaparecimento 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 conformeseja 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, osentido de 

pertencimento de cada indivíduo a uma classe social. A origem de classeé 

apenas um dos elementos, ainda que seja no geral um elemento 

particularmenteimportante (a determinação ontológica), que determinará a 

consciência de classe, a visão de mundo dos indivíduos inseridosnas relações 

sociais de produção ereprodução da vida material e simbólica. [...] 

 

No caso específico dos sujeitos de que trata o presente trabalho, este sentimento 

de pertencimento de classe pode ser observado também no fato de que a maioria das 

mães não desempenhava atividades remuneradas, permanecendo na lida da casa e no 

trato aos filhos. De modo semelhante, cerca de 22% dos professores também 

aguardaram pelo crescimento dos filhos para a posterior graduação e/ou inserção no 

mercado de trabalho, o que demonstra que parte do ideário que permeava as relações 

familiares foi conservado, a despeito da suposta ampliação das oportunidades de 

formação em decorrência do aumento de vagas no ensino superior e do maior acesso ao 

mercado de trabalho por parte das mulheres4. 

Ainda em relação ao aspecto da escolarização, quanto à graduação, 66,7%dos 

professores obtiveram formação acadêmica em instituições públicas, sendo que na pós-

graduação há uma inversão de dados, predominando a presença das instituições privadas 

na ordem de 62,5%. O índice de professores pós graduados é de 77,8%, todos a nível de 

especialização. 

Ao rememorar a trajetória escolar, cujo início se deu entre 4 e 7 anos de idade5, 

os professores registraram situações marcantes. Dentre as situações apontadas, algumas 

demonstraram maior significação, como por exemplo: dificuldades em manter o foco 

                                                             
4
Índices de participação da mulher no mercado de trabalho, segundo dados do IBGE/PNADs: 18,2% 

(1970), 26,6% (1980), 39,2% (1990). 
5Para 55% dos professores, o ingresso na escola ocorreu aos seis anos de idade. O índice de falta de 
informação neste dado foi de 22%.  



nos estudos devido à necessidade de trabalhar o dia todo e estudar a noite; necessidade 

de interromper o estudo em decorrência do trabalho ou da dificuldade de 

acesso;recorrência de fracasso escolar na alfabetização; postura de alguns dos seus 

professores; dificuldade de aprender o conteúdo de matemática na escola; processo de 

transição do “primário” para o “ginásio” 6. Os trechos abaixo ilustram estas marcas: 

 

Naquela época, as crianças iniciavam a vida escolar aos sete anos de idade. 
Foi uma experiência traumática. Ainda está viva em minha memória a 
imagem da professora bem próxima a mim, gritando para todo mundo ouvir 
que eu era burra, pois não conseguia fazer o traçado da letra “i”. É muito 
interessante escrever sobre isso. Nunca havia feito e essa é uma lembrança da 
minha vida que ainda dói apesar de parecer uma coisa simples que eu já 
deveria nem lembrar mais, mas na verdade só reforça a ideia da importância 
que as atitudes de um educador têm na vida de seus alunos. Fui seguindo até 
os nove anos sem aprender a ler e a escrever e consequentemente fui também 
sendo reprovada. [...]D. Maria Abadia tinha um método diferente de ensinar. 
Havia nela algo gostoso, prazeroso, que fazia a criançada gostar de ficar na 
escola. Ela ensinava como que sente prazer no que faz. Aquilo que Paulo 
Freire chama de “ato amoroso”. Ela tirava tempo para contar histórias, levava 
pilhas de livros e nos deixava ler por querer, não para depois responder a um 
trabalho. Quem não sabia ler folheava os livros para apreciar as gravuras, 
imaginar as histórias por trás daquelas letras ainda indecifráveis, ou ouvia os 
colegas mais adiantados lerem, mas o bom mesmo era quando a própria 
professora fazia a leitura e deixava tudo em suspense para continuar no dia 
seguinte. Passei a amar Monteiro Lobato, Cecília Meireles, Olavo Bilac, 
entre outros. Ali brincávamos de dominó e de muitas outras atividades 
lúdicas que nos propiciavam prazerosamente o contato com a leitura e a 
escrita. Aprendi a ler em poucos meses e acreditem, ao contrário da escola 
daqui, fui considerada uma aluna inteligente. (PROFESSOR 2) 
 
 

A primeira experiência marcante não foi muito positiva; o professor havia 
solicitado aos alunos que estudassem o catecismo e naquela aula faria 
perguntas. Começou fazendo a leitura dos mandamentos, mas antes, avisou: 
“prestem atenção!Só vou ler uma vez, não vou repetir”. Enquanto ele lia eu 
olhava o tempo todo para ele, achava que prestar atenção era ficar olhando 
para o professor. Terminou a leitura e começaram as perguntas; obviamente, 
eu não soube responder, não havia prestado atenção, aliás, nem sabia como 
era “esse negócio de prestar atenção”! Fui para o castigo, fiquei de joelhos na 
frente da turma, juntamente com outros dois colegas que também não 
souberam responder. (PROFESSOR 3) 

 

Minha primeira professora se chamava Adélia, ela estava sempre mal 
humorada e quando os alunos "erravam" ela dizia que eram burros e não 
iriam ser nada na vida, eu estava entre eles, ou melhor, a maioria. Às vezes 
não gostava de ir para a escola, pois tinha muito medo de lá. Hoje agradeço a 
minha primeira professora, as atitudes dela me fez refletir, sobre a influência 
que o professor exerce sobre os alunos. (POFESSOR 4) 

  
Nesta época fiquei afastada da escola por dois anos. As escolas mais 
próximas ficavam a cinco quilômetros e não havia professor disponível para 
assumir as aulas. Em 1977 uma professora resolve dar aulas em uma das 

                                                             
6
Primário e Ginásio - A terminologia “Primário” e “Ginásio” era utilizada antes da Lei n.º 5.692/71, 

correspondendo, respectivamente, às séries iniciais e às séries finais do atual Ensino Fundamental. 



escolas e, então, estando já com onze anos de idade, pude cursar a terceira 
série primária. Íamos a pé, às vezes pegávamos carona; era bem divertido; 
hoje percebo o quanto era perigoso; às vezes subíamos até em cima de 
caminhão tanque, éramos loucos por carona. No ano seguinte ficamos 
novamente sem professor. Para meus irmãos termina aí a trajetória escolar, 
mas eu, que sou muito teimosa, decido recomeçar, depois de ficar mais seis 
anos sem estudar. (PROFESSOR 3) 

 
Decidi abandonar os estudos, precisava trabalhar, acompanhei os muitos 
colegas que abandonavam e mal diziam a escola. Fiquei dois anos sem ir à 
escola. [...] (Em relação ao ginásio) era tudo tão diferente. Tínhamos 5 aulas 
e todas com professores diferentes eu não era mais eu não, agora eu era 
apenas um número, assim eles me identificavam, tinha muitos alunos por 
sala, as carteiras eram individuais, tudo muito impessoal, era estranho, me 
senti abandonado, tinha um monte de livros para comprar e eram todos muito 
caros, as atividades estranhas os professores falavam coisas que eu não 
entendia. (PROFESSOR 1) 
 
Porém, para minha surpresa apenas na 5ª série, com meu inesquecível 
professor Valci consegui entender o porquê da Matemática em minha vida. 
Este professor tratava seus alunos de forma individualizada e conseguia levar 
para o concreto as teorias dos conteúdos ministrados em sala. Minha primeira 
nota com ele foi 4,0 - depois 7,0 – 7,5 e 9,0, não me esqueço jamais das notas 
porque o meuprogresso foi mais que umaestatística, foi a elevação de minha 
auto estima. (PROFESSOR 5) 
 

 

Nos relatos transcritos, nota-se que uma significativa parte das situações 

marcantes é decorrente de boas ou más lembranças relacionadas à postura de 

professores, seja na forma de se relacionar com os alunos, seja na metodologia utilizada. 

Observa-se que parte das más lembranças estão diretamente relacionadas a práticas 

condizentes com uma educação bancária7, onde o professor deposita os conhecimentos 

na cabeça do aluno, requerendo sua aceitação como verdade inquestionável, bem como 

a memorização dos mesmos. Não há espaço para o debate e a reflexão, uma vez que o 

diálogo está ausente. As boas lembranças, por sua vez, relacionam-se a práticas onde 

prevalece o diálogo e a aproximação da realidade do aluno, dando uma maior 

significação ao conteúdo trabalhado. A despeito destasmarcas positivas, percebe-se que 

o processo de escolarização dos professores exigiu a superação de dificuldades de 

diferentes ordens.Além de dificuldades de aprendizagem e situações de constrangimento 

advindas de uma educação bancária e de um ensino sem significação, foram apontadas 

também situações que mostraram dificuldades de acesso e permanência.Neste cenário, 

                                                             
7 Em sua obra, Pedagogia do Oprimido (1987), Paulo Freire discute a concepção bancária de educação, 
colocando o educador na condição de depositário e o educando na condição de receptor de valores e 
conhecimentos. As ações de deter o conhecimento, pensar, falar, disciplinar, educar, fazer as escolhas 
necessárias ao processo são desempenhadas exclusivamente pelo educador. O educador é sujeito do 
processo; o educando, apenas objeto sobre o qual incide a prática do educador. A opressão está no cerne 
desta concepção fundamentada no não diálogo (antidialógica). 



chamamaatenção as cicatrizes que permanecem devido à falta do que FREIRE (1996) 

chama de amorosidade8 no educar.  

Desprendendo-nos das particularidades, as memórias dos professores revelam 

que durante uma parte considerável do tempo em que se deu sua formação escolar, 

tratavam-se de sujeitos trabalhadores que estudavam e que, portanto, enfrentavam 

dificuldades que estão ainda hoje muito presentes na vida dos educandos da EJA. Esta 

constatação nos remete a duas situações distintas presentes no pensamento dos 

professores. Se por um lado estas dificuldades com alguns aspectos comuns geram uma 

aproximação entre educandos e educadores, por outro lado aumentam o distanciamento 

na medida em que o educador parte do princípio de que a superação destas dificuldades 

depende exclusivamente da vontade do educando.As falas transcritas a seguir revelam 

esta ambigüidade: 

[...] Meu trabalho vale a pena quando, por exemplo, consigo extrair um 
sorriso do meu aluno que já vem tão calejado pelos obstáculos que a vida lhe 
impôs. (PROFESSOR 6) 
 
Do início, quando comecei, até hoje, vejo o quanto muitas coisas mudaram 
na educação. Hoje o estudante tem mais facilidade para estudar, para manter-
se na escola, pois é garantido ao mesmo tanto o material didático quanto a 
alimentação ao mesmo tempo. Na minha época de estudante não tínhamos 
tais privilégios. Acho que muitos não sabem aproveitar muito bem essas 
oportunidades.  E isto é uma pena, pois acho que os alunos dessa geração 
tinham e têm tudo para ser bem sucedidos na profissão que escolherem. 
(PROFESSOR 7) 

 

Há de se considerar que embora haja alguns aspectos semelhantes, existem 

diferenças em relação aos fatores intervenientes na constituição da realidade dada à 

época da formação dos professores e à época da formação dos educandos da EJA nos 

dias de hoje. A força das diferentes mídias, asinovações tecnológicas9, o fortalecimento 

do capitalismo e o conseqüente aumento das desigualdades sociaissão algunsfatores que 

contribuem para o surgimento de novas barreiras ao processo de escolarização de jovens 

                                                             
8A amorosidade implica em comprometimento com a causa dos educandos. Em Pedagogia da Autonomia 
(1996), Freire retoma a idéia da convivência amorosa com os alunos como algo indispensável nas 
relações educativas e nos questiona: “Como ser educador, se não desenvolvo em mim a indispensável 
amorosidade aos educandos com quem me comprometo e ao próprio processo formador de que sou 
parte?”(p.27). 
9 É inegável o valor pedagógico que as novas tecnologias podem adquirir. Entretanto, quando não 
apropriadas enquanto ferramentas pedagógicas, podem se tornar verdadeiros rivais da escola, na medida 
em que são muito mais atrativas, sedutoras e com grande potencial para causar dependência-uso abusivo. 
Boa parte dos nossos educandos fazem mau uso destes aparelhos, demonstrando dificuldades no 
planejamento do tempo gasto com os mesmos, bem como da necessidade de uso restrito em determinados 
locais e situações, incluindo-se aí a sala de aula.A dependência desenvolvida por muitas pessoas em 
relação aos smartphones é um exemplo deste mau uso e já requer um tratamento a nível de patologia ou 
distúrbio psicológico, como já vem sendo feito pelo  NPPI/PUC-SP, o qual oferece algumas modalidades 
de Orientação Psicológica, além de outros serviços relacionados à nova área da Psicoinfo. 



e adultos. Vincular a superação das dificuldades enfrentadas pelos educandos somente à 

sua força de vontade é uma visão simplista que compromete o desvelamento da 

realidade e, conseqüentemente, em nada contribui para uma prática pedagógica 

comprometida com a transformação social. Sobre isso, FREIRE (1992, p. 16) afirma: 

 

É preciso, por isso, deixar claro que, no domínio das estruturas sócio-
econômicas, o conhecimento mais crítico da realidade, que adquirimos 
através de seu desvelamento, não opera, por si só, a mudança da realidade. 
[...] alcançar a compreensão mais crítica da situação de opressão não liberta 
ainda os oprimidos. Ao desvelá-la, contudo,dão um passo para superá-la 
desde que se engajemna luta política pela transformação das condições 
concretas em que se dá a opressão. [...] 

 

A concepção freireana comumente aparece relacionada à educação de jovens e 

adultos. Considerando os relatos contidos nas memórias, esta concepção parece não ter 

sido estudada pelos professores na graduação, uma vez que, ao serem questionados se 

durante sua formação acadêmica foram preparados para trabalhar com a EJA, 77,8% 

responderam negativamente. Somente um professor fez estágio na EJA e outro estudou 

sobre esta modalidade em curso de especialização. Dentre as falas sobre esta questão, é 

recorrente o fato de que não houve maior estudo sobre esta modalidade. Os professores 

relatam que: 

 As instituições não tinham o objetivo de preparar os estudantes para 

trabalhar com EJA; 

 A EJA não foi mencionada durantea graduação; 

 Na época da formação nem se ouvia falar nesta modalidade de ensino; 

 Na graduação não foi oferecido nenhum material que abordasse a 

questão do ensino noturno; 

 Houve um estudo superficial sobre Paulo Freire, a nível de 

conhecimento, mas não como suporte teórico para o trabalho na EJA. 

 

Num contexto de sociedade de classes, onde o modo de produção se sustenta na 

relação de exploração de uma classe em relação à outra, a ausência de uma 

fundamentação teórica consistente dentro de uma visão progressista de educação torna 

difícil o estabelecimento de reflexões coerentes com uma prática educativa 

transformadora. É compreensível, portanto, que o professor, a princípio, considere o 

aluno como o maior responsável pela não superação das dificuldades por ele enfrentadas 

ao longo de sua trajetória na EJA. Daí a importância da reflexão sobre a práxis, a partir 



de referenciais que possibilitem o desvelamento da realidade e a compreensão da 

politicidade do ato educativo. 

Um aspecto interessante relacionado ao processo formativo dos professores é 

anterior às lacunas referentes à EJA encontradas na graduação. Este aspecto diz respeito 

à própria opção de escolha do curso de graduação. Na maioria dos casos, a opção pelo 

curso na área da educação se deu por maior possibilidade de conciliação com o horário 

de trabalho, por afinidade com outra área de interesse, por influência de colegas de 

turma, por falta de condição financeira, por não conseguir aprovação no vestibular na 

área pretendida. Boa parte das escolhas se deu em caráter de falta de opção ou de 

segunda opção. Somente um profissional fez a opção motivado pelo desejo de ser 

professor.Nota-se que, em 22,2% dos casos, a opção se deu em razão de já estarem 

atuando na educação como professores sem formação a nível superior, sendo que no 

decorrer desta atuação desenvolveram gosto pela área educacional. Situação bem 

diferente observa-se dentre os demais, representando 67%, onde é visível a preocupação 

no sentido de cursar o ensino superior, porém sem um desejo real de ser professor. 

Analisando os registros dos professores que se enquadram nesta última situação 

apontada, é conveniente observar que o curso de graduação só conseguiu despertar o 

interesse pela área em 33,3% destes profissionais, por ocasião da realização dos estágios 

supervisionados. Apesar da falta de interesse que havia, estes profissionais, juntamente 

com os demais, optaram por atuar/continuar atuando na educação. No texto sobre suas 

memórias, 77,8% dos professoresapontaram suas razões por esta opção:  

 

Opção pela atuação profissional na área da educação  

Por necessidade 1 

Por decorrência da graduação 3 

Por desejo de continuar atuando como professor 2 

Pela realizaçãode um sonho 1 

Não informado 2 

 

Fato curioso é que, apesar do alto índice de professores que, a princípio, não 

tinham interesse efetivo na área da educação, ao serem questionados se teriam interesse 

em mudar de área de atuação profissional, os profissionais pesquisados manifestaram-se 

de acordo com o expresso no gráfico abaixo: 

 



 

Dentre os dois professores que afirmaram pensar em mudar de área de atuação, 

um não revelou o motivo e o outro apontou a falta de valorização do professor como 

justificativa. Em relação aos professores que não mudariam de área de atuação, 

constituem a maioria, é interessante notar como o envolvimento com o trabalho pode 

gerar o desejo da permanência. A transcrição abaixo exemplifica esta afirmação. Ao ser 

questionado sobre a razão pela qual não mudaria de área de atuação, um dos 

profissionais que a princípio não pensava em ser professor, demonstra a transformação 

por ele sofrida ao longo do exercício da função:

 

[...] Com o passar do tempo me apaixonei pela profissão. [...] amo ser 
professora de matemática. Amo ter o desafio de ver 
que dizem não gostar de matemática, mas com o passar do tempo ficam 
apaixonados pela disciplina. (PROFESSOR 7)
 

A possibilidade da mudança é uma característica do ser humano. Como muito 

bem defende Paulo Freire, somos seres inconcl

incessante de busca.  

 
[...] Na verdade, o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da 
experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. Mas só entre mulheres e 
homens o inacabamento se tornou consciente.[...]
 
[...] A consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado 
necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num 
permanente movimento de busca. Na verdade, seria uma contradição se, 
inacabado e consciente do 
tal movimento. [...] (FREIRE, 2002, p. 24)
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Dentre os dois professores que afirmaram pensar em mudar de área de atuação, 

um não revelou o motivo e o outro apontou a falta de valorização do professor como 

justificativa. Em relação aos professores que não mudariam de área de atuação, 

constituem a maioria, é interessante notar como o envolvimento com o trabalho pode 

gerar o desejo da permanência. A transcrição abaixo exemplifica esta afirmação. Ao ser 

questionado sobre a razão pela qual não mudaria de área de atuação, um dos 

ofissionais que a princípio não pensava em ser professor, demonstra a transformação 

por ele sofrida ao longo do exercício da função: 

[...] Com o passar do tempo me apaixonei pela profissão. [...] amo ser 
professora de matemática. Amo ter o desafio de ver o crescimento dos alunos 
que dizem não gostar de matemática, mas com o passar do tempo ficam 
apaixonados pela disciplina. (PROFESSOR 7) 

A possibilidade da mudança é uma característica do ser humano. Como muito 

bem defende Paulo Freire, somos seres inconclusos e, como tal, vivemos num processo 

[...] Na verdade, o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da 
experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. Mas só entre mulheres e 
homens o inacabamento se tornou consciente.[...] (FREIRE, 2002, p. 22)

A consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado 
necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num 
permanente movimento de busca. Na verdade, seria uma contradição se, 
inacabado e consciente do inacabamento, o ser humano  não se inserisse em 
tal movimento. [...] (FREIRE, 2002, p. 24) 
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Dentre os dois professores que afirmaram pensar em mudar de área de atuação, 

um não revelou o motivo e o outro apontou a falta de valorização do professor como 

justificativa. Em relação aos professores que não mudariam de área de atuação, os quais 

constituem a maioria, é interessante notar como o envolvimento com o trabalho pode 

gerar o desejo da permanência. A transcrição abaixo exemplifica esta afirmação. Ao ser 

questionado sobre a razão pela qual não mudaria de área de atuação, um dos 

ofissionais que a princípio não pensava em ser professor, demonstra a transformação 

[...] Com o passar do tempo me apaixonei pela profissão. [...] amo ser 
o crescimento dos alunos 

que dizem não gostar de matemática, mas com o passar do tempo ficam 

A possibilidade da mudança é uma característica do ser humano. Como muito 

usos e, como tal, vivemos num processo 

[...] Na verdade, o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da 
experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. Mas só entre mulheres e 

(FREIRE, 2002, p. 22) 

A consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado 
necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num 
permanente movimento de busca. Na verdade, seria uma contradição se, 

inacabamento, o ser humano  não se inserisse em 

Ainda não pensou 



Neste movimento de busca, vamos nos modificando. Isto torna possível, entre 

tantas outras mudanças, apreciar algo que antes não apreciávamos, nos dedicar a causas 

que antes não nos dedicávamos, nos engajar em lutas que antes julgávamos não serem 

nossas. Em relação à educação, torna possível o compromisso crescente entre os sujeitos 

envolvidos no processo, a melhoria contínua da prática na direção de uma educação 

desalienante e libertadora, a partir da descoberta de que a educação é um ato político. 

 

Esta é uma grande descoberta: a educação é política! Depois de descobrir que 
também é um político, o professor tem de se perguntar: “Que tipo de política 
estou fazendo em classe?” Ou seja: “Estou sendo um professor a favor de 
quem?” Ao se perguntar a favor de quem está educando, o professor também 
deve perguntar- se contra quem está educando. Claro que o professor que se 
pergunta a favor de quem e contra quem está educando também deve estar 
ensinando a favor e contra alguma coisa. Essa “coisa” é o projeto político, o 
perfil político da sociedade, o “sonho” político. [...] (SHOR&FREIRE, 1987. 
p.34) 

 

Considerando as barreiras a serem rompidas hoje no exercício da profissão de 

professor, incluindo a desvalorização deste profissional, como mencionado 

anteriormente, permanecer na educação com engajamento e consciência política não é 

fácil. FREIRE (1967, p.104) afirma que “a educação é um ato de amor, por isso, um ato 

de coragem.”. Somente quando desempenhamos o ato de educar desta forma é que 

podemos enfrentar a crise da educação e as degradantes condições do magistério. 

GADOTTI (2007, p.65), concordando com Francisco Imbernón (2000, p.28), nos 

chama a atenção quanto à necessidade de passar da cultura da queixa para a cultura da 

transformação. Nos fala ainda sobre os elementos necessários à superação destas 

condições: 

 

Não haverá superação das condições atuais do magistério sem um profundo 
sentimento de companheirismo, sem plantar paz e sustentabilidade na 
escola. Lutando sozinhos chegaremos apenas à frustração, ao desânimo, à 
lamúria. Daí o sentido profundamente ético dessa profissão. No fundo, para 
enfrentar a barbárie neoliberal na educação vale ainda a tese de Marx de que 
“o próprio educador deve ser educado”, educado para a construção histórica 
de um sentido novo de seu papel.” GADOTTI (2007, p.66) 
 

A superação das condições inadequadas de trabalho é uma luta da mesma 

natureza da luta pela transformação social. Requer o empoderamento do professor, o 

qual não ocorre de fora para dentro, mas, ao contrário, de dentro para fora, pressupondo 

um processo de reflexão acerca de sua condição atual, das mudanças necessárias e das 

condições para promovê-las. GADOTTI (2007) afirma que “O poder do professor está 



tanto na sua capacidade de refletir criticamente sobre a realidade para transformá-la, 

quanto na possibilidade de constituir um coletivo para lutar por uma causa comum.”. 

Neste sentido, um professor comprometido com uma prática educativa progressista, 

normalmente tem menores chances de pensar em mudar de área de atuação, pois sente-

se impelido à luta, não se sujeitando ao imobilismo.  

Sobre esta luta, FREIRE (1996) afirma: 

 

Uma das formas de luta contra o desrespeito dos poderes públicos pela 
educação, de um lado, é a nossa recusa a transformar nossa atividade docente 
em puro bico, e de outro, a nossa rejeição a entendê-la e a exercê- la como 
prática afetiva de “tias e de tios”. 
É como profissionais idôneos – na competência que se organiza 
politicamente está talvez a maior força dos educadores – que eles e elas 
devem ver- se a si mesmos e a si mesmas. É neste sentido que os órgãos de 
classe deveriam priorizar o empenho de formação permanente dos quadros do 
magistério como tarefa altamente política e repensar a eficácia das greves. A 
questão que se coloca, obviamente, não é parar de lutar mas, reconhecendo- 
se que a luta é uma categoria histórica, reinventar a forma também histórica 
de lutar. (p. 27) 
 

Voltamos então à questão da formação. Uma formação dentro de uma concepção 

progressista é fundamental não só para o aumento da competência profissional do 

professor, mas também para o fortalecimento de sua classe e para o desenvolvimento de 

uma prática pedagógica transformadora. A formação do professor é importante para 

qualquer mudança educacional, em especial, para a melhoria da qualidade do ensino. 

Deve ser um processo permanente de refletir a prática. FREIRE (1996) esclarece que 

 

[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da 
reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de ou de 
ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, 
necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se 
confunda com a prática. O seu “distanciamento” epistemológico da prática 
enquanto objeto de sua análise, deve dela “aproximá-lo” ao máximo. Quanto 
melhor faça esta operação tanto mais inteligência ganha da prática em análise 
e maior comunicabilidade exerce em torno da superação da ingenuidade pela 
rigorosidade. Por outro lado, quanto mais me assumo como estou sendo e 
percebo a ou as razões de ser de porque estou sendo assim, mais me torno 
capaz de mudar, de promover-me, no caso, do estado de curiosidade ingênua 
para o de curiosidade epistemológica. Não é possível a assunção que o sujeito 
faz de si numa certa forma de estar sendo sem a disponibilidade para mudar. 
Para mudar e de cujo processo se faz necessariamente sujeito também.” 
(p.18) 
 

A reflexão sobre a prática requer, portanto, a clareza de como e porque o 

professor está sendo. E a forma como está sendo encontra-se intimamente relacionada 

às suas concepções. Neste aspecto algumas memórias dos professores revelaram 

parcialmente suas concepções relacionadas à educação. Em três delas não houve relatos 



relacionados a isto. Numa outra, chamou a atenção a importância atribuída à vida 

escolar e ao valor do trabalho do professor. Outra mostrou a mudança de pensamento do 

professor da época da graduação para hoje, vinte e um anos após o início de sua 

trajetória no magistério, conforme transcrito abaixo: 

 

[...] Filosofia, direita e esquerda, a queda do muro de Berlim, o mundo 
socialista que era nossa referência desabando, eleição presidencial polarizada 
entre um metalúrgico e um fantoche canastrão, a Rede Globo, a elite 
econômica do Brasil, os EUA, as grandes pústulas nacional e mundial 
culpados de tudo de ruim que ocorria no Brasil e no mundo...e os professores, 
como formadores de opinião deveria contribuir de forma decisiva na 
mudança desse quadro, nossa missão era árdua, conscientizar a população de 
sua força, estar ao lado do povo nos movimentos sociais, reivindicar e buscar 
nosso espaço que estava entulhado por partidários da eterna direita que 
governava esse país a séculos, caras  pintadas nas ruas, fora Collor, o Brasil 
estava mudando [...] compreendendo esse mundo e me recriando através de 
um aprendizado mais prático, desisti de revolucionar o mundo, de ser um dos 
salvadores da pátria, hoje me limito a trabalhar alguns conteúdos e tentar 
contribuir através de minha prática docente e de indivíduo na formação de 
um melhor cidadão, não que eu tenha perdido a esperança na educação, mas 
foi minha ótica que mudou, a Educação é apenas uma das possibilidades 
entre várias outras de melhorarmos o mundo, nunca foi a única. 
(PROFESSOR 1) 
 

Apesar de não haver perdido a esperança na educação, com o passar do tempo 

atuando no magistério o professor sinaliza uma mudança em relação ao crédito no 

potencial transformador da educação. É interessante lembrar que a evolução do 

pensamento de FREIRE demonstra que ele reconhece as limitações da educação em 

relação ao processo de transformação da sociedade. Entretanto, ele acredita e defende o 

poder revolucionário da educação. Uma revolução a longo prazo, sem imediatismos. 

Não atribui à educação a responsabilidade pela cura de todos os males sociais, mas 

reforça seu caráter revolucionário na medida em que provoca transformações interiores 

que podem levar à materialização de condições que atendam a vocação do ser humano 

de ser mais. São pequenas mudanças, porém com grande diferença em relação à forma 

como os homens se percebem e se situam na sociedade. 

 

[…] a melhor maneira de alguém assumir seu tempo, e assumir também com 
lucidez, é entender a história como possibilidade. […] no momento em que 
entendo a história como possibilidade, também entendo sua impossibilidade. 
O futuro não é um pré-dado. Quando uma geração chega ao mundo, seu 
futuro não está predeterminado, preestabelecido. Por outro lado, o futuro não 
é também, por exemplo, a pura repetição de um presente de insatisfações. O 
futuro é algo que se vai dando, e esse “se vai dando” significa que o futuro 
existe na medida em que eu ou nós mudamos o presente. E é mudando o 
presente que a gente fabrica o futuro; por isso, então, a história é 
possibilidade e não determinação. (FREIRE, 1991:89-90) 
 



[…] Acho fundamental que, compreendendo a história como possibilidade, o 
educador descubra a educação também como possibilidade, na medida em 
que a educação é profundamente histórica. Quando a gente compreende a 
educação como possibilidade, a gente descobre que a educação tem limites. É 
exatamente porque é limitável, ou limitada ideológica, econômica, social, 
política e culturalmente, que ela tem eficácia. […] mesmo reconhecendo que 
a educação no outro século (XXI) não vai ser a chave da transformação do 
concreto para a recriação, a retomada da liberdade, mesmo que saibam que 
não é isso, estejam convencidos da eficácia da prática educativa como 
elemento fundamental no processo de resgate da liberdade. (FREIRE, 
1991:91) 
Você, eu, um sem número de educadores sabemos todos que a educação não 
é a chave das transformações do mundo, mas sabemos também que as 
mudanças do mundo são um quefazer educativo em si mesmas. Sabemos que 
a educação não pode tudo, mas pode alguma coisa. Sua força reside 
exatamente na sua fraqueza. Cabe a nós por sua força a serviço dos nossos 
sonhos. [...] sem acreditar no sonho, sem apostar nele, não é possível 
materializá-lo. (FREIRE, 1991:126-127) 
 

As outras memórias evidenciaram uma concepção progressista de educação, 

defendendo a dialogicidade e o potencial transformador da educação. 

 

A educação é a chave para a tranformação do cidadão, sendo necessários 
professores que amam a sua profissão, para prepararar os educandos para um 
futuro melhor. As atitudes do professor exerce influência sobre os alunos. 
(PROFESSOR 4) 
 
[...] mas na verdade só reforça a ideia da importância que as atitudes de um 
educador têm na vida de seus alunos. [...] Acredito que enquanto profissional 
da educação temos que, sobretudo levar a esperança e acreditar no ser 
humano e em sua capacidade de superar e mudar. [...] Procuro dar o melhor 
de mim na escuta, na fala, no ser gente. Penso que aprender os conteúdos é 
muito importante pois alarga o conhecimento, porém aprender a fazer a 
leitura do mundo, como nos ensina Freire, torna o conhecimento mais 
significativo e nos permite ver além. [...] Preparo minhas aulas e me pergunto 
todos os dias se aquilo é importante, se vai contribuir para melhorar a vida do 
aluno, se consegui levá-lo a pensar adequadamente sobre os assuntos 
trabalhados. Vejo a formação continuada como algo imprescindível na vida 
do professor e ainda assim nunca estaremos prontos e acabados. [...] Vejo 
meus alunos voltarem a ter esperança, a olhar a vida com outros olhos e 
conseguirem fazer uma leitura diferente da realidade em que vivem. [...] 
Preciso continuar me esforçando, pois como cada professor que passou em 
minha vida, sei que sou importante para meus alunos contribuindo para que 
dêem um novo sentido as suas vidas. […] (PROFESSOR 2) 
 
[...] são meus alunos que me ensinam a cada dia a superar desafios, a vencer 
o cansaço, a acreditar que sempre podemos ser melhores hoje do que fomos 
ontem, a dar valor a pequenas coisas que nem sempre damos a devida 
importância. (PROFESSOR 6) 
 
Tanto o professor quanto os alunos aprendem e ensinam ao mesmo tempo; a 
prática de sala de aula deve ocorrer por meio de uma relação dialógica; nesta 
relação alunos e professores devem estar permanentemente desafiados à 
reflexão acerca da realidade e dos fatores que nela intervêm e que ao mesmo 
tempo que a determinam também abrem brechas para a sua mudança. 
(PROFESSOR 8) 
 



A atuação profissional reflete as ideias nas quais acreditamos, nossas 

concepções. Assim, o ideário deve estar em consonância com a prática. Através dos 

relatos dos professores não é possível afirmar, no geral, se há coerência ou não entre 

ambos, uma vez que nem todos os profissionais falaram sobre suas concepções, assim 

como nem todos falaram sobre sua prática. Todavia, em alguns recortes dos relatos é 

possível encontrar indícios que sinalizam uma caminhada, ainda frágil ou não, nesta 

direção. A partir destes recortes é possível delinear a prática destes profissionais de 

forma abrangente, porém sem o aprofundamento adequado. Ressalta-se que as 

características aqui apresentadas não são comuns a todos os professores. A tessitura 

deste perfil foi feita de modo a contemplar todas as considerações presentes nas 

memórias de modo agregado. 

No geral, o trabalho desenvolvido pelo coletivo de professores contempla a 

preocupação com o acolhimento, o respeito à individualidade de cada um, considerando 

seus limites e conhecimentos, o desenvolvimento da autoconfiança dos alunos em sua 

própria capacidade, desconstruindo a ideia de que não são capazes de aprender. Além 

disso, o trabalho é desenvolvido com muito respeito aos alunos desenvolvendo a ideia 

de que todos são capazes de lutar e alcançar o objetivo traçado. 

A atuação de alguns professores é pautada num constante processo de busca: 

 Busca pela oferta de seu melhor na escuta, na fala, no ser gente; paciência ao 

ensinar; presença do diálogo e da abertura para aprender com os alunos; 

preparação das aulas a partir da avaliação acerca da possibilidade de levá-los a 

pensar adequadamente sobre os assuntos trabalhados e a real importância deste 

conteúdo para a busca de melhoria em suas vidas; estímulo à escolarização; 

resgate da esperança, do olhar a vida com outros olhos e fazer uma leitura 

diferente da realidade em que vivem. (PROFESSOR 2) 

 Busca de adequação do trabalho para incluir indistintamente todos os alunos e 

atendê-los, respeitadas suas limitações, em suas ansiedades e necessidades - ler e 

escrever o mais rápido e recuperar o tempo perdido; sempre fazer o melhor a 

cada dia de trabalho para minimamente contribuir com o crescimento dos 

alunos, fazendo-os perceber que são importantes, que são capazes de crescerem 

intelectualmente, de irem além, de serem melhores. (PROFESSOR 6) 

 Busca por adequações à realidade da sala de aula, compreendendo esse 

mundo e se recriando através de um aprendizado mais prático; proposta de 



trabalho com alguns conteúdos que possibilitem, através da prática doce

indivíduo, contribuir na formação de um melhor cidadão.

Em uma das memórias foi possível perceber que ao longo da trajetória de 

professor, houve avanços significativos da prática pedagógica. As experiências iniciais

coadunavam com uma educação bancária

distancia desta prática. 

 

Houve uma caminhada significativa em relação à minha postura profissional 
desde a fase inicial até a fase atual, embora ainda muito tênue, no sentido da 
superação 
libertadora.  O trabalho é pautado na escuta do aluno, na apreensão de seu 
contexto e no diálogo, embora muito longe da dialogicidade defendida por 
Freire. [...]  ainda falta, embora menos, a
realização do trabalho com a clareza de sua intencionalidade e com a 
condição de refletir esta prática de maneira mais profunda desenvolvendo um 
processo de transformação consciente da minha própria prática. 
(PROFESSOR 
 

A presença de profissionais engajados no grupo e as tentativas de trabalhar 

coletivamente são fatores que contribuem para o crescimento da equipe docente. 

Entretanto, há um fator que dificulta um maior envolvimento e a conseqüente melhoria 

da prática pedagógica: a carga horária desumana à qual os professores são submetidos 

para receberem proventos que lhes possibilitem garantir a sobrevivência e a satisfação 

de algumas necessidades como vestuário, cultura, lazer, educação dos filhos, entre 

outras. A jornada dupla ou tripla de trabalho, 

domésticas, muitas vezes levam os professores à exaustão, interferindo na qualidade do 

trabalho desenvolvido e no processo de busca 

abaixo mostra a situação dos professores quanto à jornada semanal de trabalho nas 

escolas em que atuam. 
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trabalho com alguns conteúdos que possibilitem, através da prática doce

indivíduo, contribuir na formação de um melhor cidadão. (PROFESSOR 1)

Em uma das memórias foi possível perceber que ao longo da trajetória de 

professor, houve avanços significativos da prática pedagógica. As experiências iniciais

uma educação bancária, ao passo que atualmente a experiência já se 

Houve uma caminhada significativa em relação à minha postura profissional 
desde a fase inicial até a fase atual, embora ainda muito tênue, no sentido da 
superação da prática educativa bancária em direção a uma prática educativa 
libertadora.  O trabalho é pautado na escuta do aluno, na apreensão de seu 
contexto e no diálogo, embora muito longe da dialogicidade defendida por 
Freire. [...]  ainda falta, embora menos, a segurança necessária para a 
realização do trabalho com a clareza de sua intencionalidade e com a 
condição de refletir esta prática de maneira mais profunda desenvolvendo um 
processo de transformação consciente da minha própria prática. 
(PROFESSOR 8) 

A presença de profissionais engajados no grupo e as tentativas de trabalhar 

coletivamente são fatores que contribuem para o crescimento da equipe docente. 

Entretanto, há um fator que dificulta um maior envolvimento e a conseqüente melhoria 

ógica: a carga horária desumana à qual os professores são submetidos 

para receberem proventos que lhes possibilitem garantir a sobrevivência e a satisfação 

de algumas necessidades como vestuário, cultura, lazer, educação dos filhos, entre 

dupla ou tripla de trabalho, quando consideradas as atividades 

domésticas, muitas vezes levam os professores à exaustão, interferindo na qualidade do 

e no processo de busca pelo aprimoramento da prática. O gráfico 

uação dos professores quanto à jornada semanal de trabalho nas 
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condição de refletir esta prática de maneira mais profunda desenvolvendo um 
processo de transformação consciente da minha própria prática. 

A presença de profissionais engajados no grupo e as tentativas de trabalhar 
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Esta grande jornada resulta do acúmulo de dois vínculos empregatícios, sendo 

que na maioria dos casos ambos são estabelecidos com a Secretaria Municipal de 

Educação. Registra-se apenas um caso de vínculo simultâneo com a Secretaria 

Municipal de Goianira e outro 

 

 

 

 

 

 

 

As jornadas extensas, juntamente com a 

exemplo da infraestrutura inadequada

falta de maiores investimentos na área,

diversos serviços ao mesmo tempo

responsabilização pelos resultados obtidos, 

desempenho, a não valorização social e salarial

do trabalho do professor.A atividade que, por sua natureza, é fundamental para a 

humanização, passa por um processo onde sua finalidade 

finalidade agora é de mostrar resultados, produtividade e funcionalidade.

trabalho10 que, a princípio, pode ser fonte de realização

frustração, além de desencadear doenças físicas

Em se tratando de uma sociedade cujo modo de produção é capitalista, o 

trabalho é permeado por suas contradições. 

como fugir da totalidade do trabalho no capitalismo, 

pode levar a autorrealização ou à não realização; 

ao prazer ou ao sofrimento. Muitas vezes o professor se perde nesta dinâmica e, em 

conseqüência, fica comprometida a qualidade da prática pedagógica.
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Na concepção marxiana, o trabalho é
intermédio, o homem age sobre a natureza p
natureza, e a partir desta transformação desenvolve um processo de aprendizagem de seus limites e suas 
potencialidades enquanto ser. 
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instrumentos necessários para uma mediação entre as singularidades e a universalidade, 

de modo a superar a desumanização. Pa

pela superação das condições de trabalho dadas, a formação esteja presente, porém 

como instrumento único. É imprescindível também a utilização de

participação política, como movimentos sociais, sindicatos, 

mecanismos, juntamente com a formação, subsidiam a qualificação da prática 

pedagógica, possibilitando aos professores uma atuação mais significativa 
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Cabe, neste ponto, retomar os 

motivos pelos quais os professores 

pesquisados optaram por trabalhar com 
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foram diversas. 

 

Observa-se que, em linhas gerais, predominam as justificativas relacionadas às 
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devido à possibilidade de complementação de carga horária. Outros três professores 

informaram que foram motivados pelo horário de trabalho ser no noturno, uma vez que 

necessitavam ter o horário do diurno disponível em razão de outros compromissos, em 

especial, outros vínculos de trabalho. 

A despeito dos motivos da opção pela EJA, importa saber que os professores 

desenvolveram afinidade por esta modalidade, haja vista o tempo de permanência 

atuando na mesma.Além disso, apesar de todos já terem atuado noutra modalidade, 

inclusive em níveis diferentes de ensino, não demonstram interesse em lidar com outro 

público. A tabela abaixo mostra o número de professores que já atuaram nos diferentes 

níveis de ensino por eles relatados. 

 

Modalidade Níveis de ensino Organização Nº de professores 

Educação 

Básica 

Educação Infantil - 2 

Ensino 

Fundamental 

Ciclos 

I 5 

II 7 

II 2 

Seriação 
Séries iniciais 1 

Séries finais 6 

Ensino Médio - 5 

 

Para além da comodidade do horário de trabalho ou da carga horária, percebe-se 

nos professores uma afinidade significativa com o público da EJA, até porque, como 

vimos anteriormente, existem aspectos comuns entre a história de vida dos professores e 

as histórias de vida dos alunos. Parte significativa dos professores demonstra estar 

sensível às dificuldades enfrentadas pelos alunos e às suas expectativas e necessidades 

em relação à escola. Algumas falas neste sentido foram observadas quando 

questionados sobre como caracterizavam os alunos da EJA. 

 

Pessoas (maioria) que deseja terminar o ensino fundamental. A maioria são 
pessoas que trabalham durante o dia, mas que querem melhorar as condições 
de trabalho através dos conhecimentos adquiridos na escola. (PROFESSOR 
7) 
 
São trabalhadores que buscam na escola uma formação que venha contribuir 
para sua vida profissional e pessoal. (PROFESSOR 3) 
 
São alunos trabalhadores, oriundos da classe menos privilegiada. Atuo em 
duas frentes de trabalho: na escola, com perfis jovens e com segurados do 
INSS, sendo pessoas de meia idade, obrigados pelo INSS a voltar aos estudos 
para reinserção ao mercado de trabalho. (PROFESSOR 2) 



 
São alunos que precisam confiar mais em si mesmos e necessitam muito de 
nosso apoio profissional para crescerem. (PROFESSOR 6) 
 
São sujeitos que, independente dos motivos, foram alijados de seu direito à 
escolarização no tempo certo. Impelidos pela necessidade ou pelo desejo de 
aprender, retornam à sala de aula em busca de uma instrumentalização para a 
luta por melhores condições de vida. São sujeitos com grande bagagem de 
conhecimentos decorrentes de suas vivências e que são, ao mesmo tempo, 
determinados pela realidade dada e agentes de transformação da mesma. 
(PROFESSOR 8)  

 

A ótica pela qual os professores enxergam os educandos da EJA foi fundamental 

para que a escola aderisse ao Proeja-FIC/PRONATEC. Considerando a realidade dos 

alunos trabalhadores e a centralidade do trabalho na vida da maioria deles, o coletivo 

avaliou que a integração da Educação Básica [Ensino Fundamental] com a Educação 

Profissional poderia agregar valor ao processo de formação, na medida em que 

contemplaria elementos importantes para o estabelecimento de uma melhor relação 

entre os alunos e o mercado de trabalho: a discussão sobre o mundo do trabalho, a 

qualificação profissional inicial e a elevação da escolaridade.   

A concepção de currículo integrado enquanto uma forma de organizar a 

aprendizagem de modo a possibilitar uma educação que abarcasse as diversas formas de 

conhecimento produzidas pela atividade humana, trazendo assim uma melhor 

compreensão do mundo e da dinâmica de sua construção, ainda não havia sido 

apreendida pela equipe pedagógica. E não é possível afirmar que esta já é uma 

concepção do grupo. O que se pode dizer é que o coletivo está num processo de 

mudança de paradigmas, ampliando o conceito sobre trabalho que, anteriormente, era 

praticamente reduzido ao conceito de mercado. A equipe está vivendo um momento de 

busca da compreensão do processo de alienação do trabalho e sua estreita relação com a 

perda da condição ‘de ser’ do homem em sua totalidade, que não mais usa plenamente 

todas as suas faculdades humanas, suas potencialidades; alienação que limita o homem 

em relação à sua capacidade de criação da realidade que o cerca, a partir do trabalho 

enquanto atividade humana livre.   

 

Na medida em que o trabalho estranhado estranha do homem a natureza, [e o 
homem] de si mesmo, de sua própria função ativa, de sua atividade vital; ela 
estranha do homem o gênero [humano]. Faz-lhe da vida genérica apenas um 
meio da vida individual. Primeiro, estranha a vida genérica, assim como a 
vida individual. Segundo, faz da última em sua abstração um fim da primeira, 
igualmente em sua forma abstrata e estranhada. MARX (2004, p. 84) 

 



A integração entre a Educação Básica e a Educação Profissional tem a pretensão 

de contribuir para a formação de um trabalhador crítico, em condições de refletir sobre 

sua condição social, e, para além disso, engajar-se no processo de luta em favor da 

coletividade e, portanto, da transformação da realidade social. Neste sentido, 

 

A formação integrada sugere tornar íntegro, inteiro, o ser humano dividido 
pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, 
dirigir ou planejar. Trata-se de superar a redução da preparação para o 
trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, escoimado dos 
conhecimentos que estão na sua gênese científico-tecnológica e na sua 
apropriação histórico-social. Como formação humana, o que se busca é 
garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma 
formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão 
pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade política. 
(CIAVATTA, 2005, p. 2) 

 

No momento da adesão, o coletivo ainda não possuía elementos teóricos que 

permitisse uma compreensão mais clara da proposta do currículo integrado, mas já 

acreditavam que seria bom para os alunos participarem de uma experiência de formação 

integrada. O que antes era apenas uma conjectura, com o passar do tempo foi tomando 

corpo, por intermédio do processo de formação continuada junto aos profissionais da 

Educação Básica no Proeja-FIC/PRONATEC. Entretanto, apesar dos conhecimentos 

que foram adquiridos na formação e no desenvolvimento do trabalho dentro desta 

perspectiva, os professores apresentam algumas restrições em relação ao Proeja-

FIC/PRONATEC. Decorrido um ano e meio de implantação da experiência, a maioria 

dos professores avaliam como positiva a proposta, mas afirmam que sua 

operacionalização deixa a desejar. Estas são algumas das impressões registradas pelos 

professores:  

 

Considero positiva a ação do Proeja-FIC/Pronatec, porém há algumas 
deficiências que prejudicam a qualidade do trabalho. (PROFESSOR 3) 
 
Um projeto grandioso no que diz respeito à forma em que foi planejado que 
poderia alcançar um publico alvo maior, porém em detrimento a dificuldades 
financeiras entre o Proeja e Pronatec, não está sendo bem desenvolvido, haja 
vista a falta de profissionais técnicos e materiais para melhor ministração das 
aulas práticas. (PROFESSOR 2)  
 
Na teoria é muito bom, mas precisa ser colocado em prática, com 
profissionais indo para as escolas, por exemplo. (PROFESSOR 6) 
 
Precisamos de estrutura física para o projeto. (PROFESSOR 5) 
 
Poderia ser melhor, mas infelizmente apresenta boas propostas mas não são 
realizadas a contento. (PROFESSOR 1) 
 



Apesar de implicar no desenvolvimento de um currículo integrado, ainda há 
muito o que se pensar e estudar para que seja possível trabalhar de fato dentro 
da proposta. Penso que o modelo de contratação de pessoal para trabalhar a 
EP não foi o mais adequado. As barreiras que dificultaram a integração 
curricular foram grandes e o atraso na chegada dos profissionais do Pronatec, 
de certa forma, desencadeou um recuo no processo de avanço iniciado no ano 
passado. Isto sem contar com a falta de recursos materiais para o bom 
desenvolvimento do trabalho, trazendo a idéia de que para os alunos da EJA 
qualquer pouco é suficiente. Precisamos avançar em todos os aspectos. 
(PROFESSOR 8) 
 

O conteúdo do registro destas impressões sinaliza o entendimento dos 

professores de que a proposta inspira confiança, porém deve haver uma reestruturação 

das ações de suporte ao projeto. Trata-se aqui da disposição de ‘vestir a camisa’ do 

projeto, procurando fazer a parte que lhes cabe neste desafio, porém desejosos de que a 

contrapartida dos responsáveis por planejar e gerir as ações vinculadas ao PRONATEC 

aconteça de fato e em tempo hábil. 

 

CONCLUSÃO 

O presente trabalho objetivou o delineamento do perfil dos professores que 

atuam no Proeja-FIC/PRONATEC na Escola Municipal Joel Marcelino de Oliveira. Os 

dados utilizados para caracterizar estes professores foram coletados a partir dos 

instrumentos aqui anexados e interpretados a partir da contribuição de autores que 

defendem uma educação progressista voltada para a emancipação dos sujeitos e a 

transformação desta sociedade pervertida pelo sistema de produção capitalista em uma 

sociedade mais humana e fraterna, onde os sujeitos possam viver em plenitude a 

natureza de seu ser e sua vocação pra ser mais com o outro e não a partir da exploração 

do outro. 

Ao pensarmos a educação dentro de um contexto social impregnado pela 

ideologia da burguesia capitalista, não podemos desconsiderar o fato de que a escola 

também está impregnada deste ideário. Como tal, expressa sua racionalidade, mas 

também, contraditoriamente, expressa os anseios da classe trabalhadora na busca de 

conhecimentos que a capacite a compreender e controlar as condições em que se opera o 

processo produtivo e a cultura, e que, portanto, a instrumentalize na luta por seus ideais. 

E neste contexto, o professor exerce um papel fundamental. É ele o sujeito que, na 

relação com os demais sujeitos participantes do processo educativo, possibilita a leitura 

do mundo e a construção do conhecimento a partir da reflexão sobre a práxis, sobre a 

ação destes sujeitos neste mundo. Aí reside o poder do professor. 



Conhecer este professor, sua história de vida, suas experiências no processo de 

formação, suas aspirações e decepções, contribui para a compreensão de seu 

pensamento e para a possibilidade de organizar um processo de formação continuada 

que de fato o subsidie no trabalho dentro de uma concepção progressista de educação. 

O grupo de professores participantes desta pesquisa apresenta características que 

os colocam na condição de classe trabalhadora desde os primórdios de sua existência. 

Este pertencimento faz emergir algumas experiências comuns entre este grupo e os 

alunos por ele atendidos, da mesma forma que também traz expectativas semelhantes 

com relação a transformação da sociedade. Entretanto, nem sempre o professor tem a 

clareza desta luta em comum. O desvelamento da realidade requer dos sujeitos uma 

opção política. Esta opção, por sua vez, requer a adoção de uma postura coerente com a 

mesma. No caso do professor, requer o desenvolvimento de um trabalho que tenha 

como fundamento a opção política por ele feita.  

 

O professor trabalha a favor de alguma coisa e contra alguma coisa. Por 
causa disso, terá outra grande pergunta a fazer: “Como conciliar minha 
prática de ensino com minha opção política?” O educador poderá dizer: 
“Agora descobri a realidade da sociedade e minha opção é em favor de uma 
educação libertadora. Sei que o ensino não é a alavanca para a mudança ou a 
transformação da sociedade, mas sei que a transformação social é feita de 
muitas tarefas pequenas e grandes, grandiosas e humildes! Estou incumbido 
de uma dessas tarefas. Sou um humilde agente da tarefa global de 
transformação. Muito bem, descubro isso, proclamo isso, verbalizo minha 
opção. A questão agora é como pôr minha prática ao lado do meu discurso. 
Isto é, como posso ser coerente em classe.” (FREIRE, 1986, p.34) 

 

Os professores da Escola Municipal Joel Marcelino estão em processo de 

formação dentro desta perspectiva. Alguns possuem maior, outros menor clareza em 

relação a ação educativa enquanto ato político, à educação enquanto elemento 

fundamental na luta pela transformação social, à esperança enquanto elemento 

necessário neste processo de luta. Entretanto, o grupo está aberto ao diálogo e ao 

conhecimento. Esta abertura nos remete a uma caminhada pela atribuição de mais 

sentido e significação da EJA, em especial dentro da perspectiva do currículo integrado. 

Precisamos acreditar, ter esperança e sair do imobilismo. A luta é de todos nós. 

 

Pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e atuar movido por tal 
ingenuidade é um modo excelente de tombar na desesperança, no 
pessimismo, no fatalismo. Mas prescindir da esperança na luta para melhorar 
o mundo, como se a luta se pudesse reduzir a atos calculados  apenas,  a  pura  
cientificidade,  é  frívola ilusão. Prescindir da esperança que se funda também 
na verdade como na qualidade ética da luta é negar a ela um dos seus 
suportes fundamentais.  O essencial, como  digo  mais  no  corpo  desta 



Pedagogia da esperança, é que ela, enquanto necessidade ontológica, precisa 
de ancorar-se na prática. Enquanto necessidade ontológica, a esperança 
precisa da prática para tornar-se concretude histórica. É por isso que não há 
esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se espera na espera 
pura, que vira, assim, espera vã.  
Sem um mínimo de esperança não podemos sequer começar o embate, mas, 
sem o embate, a esperança, como necessidade ontológica, se desarvora, se 
desendereça e se torna desesperança que, às vezes, se alonga em trágico 
desespero. Daí a precisão de uma certa importância em nossa existência, 
individual e social, que não devemos experimentá-la de forma errada, 
deixando que ela resvale para a desesperança e o desespero. Desesperança e 
desespero, conseqüência e razão de ser da inação ou do imobilismo.” (Freire, 
1992, p.5-6). 
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ANEXOS 

 

I – Atividade: Memória 

 
Universidade Federal de Goiás 

Faculdade de Educação- Pesquisa Observatório da Educação 
Projeto: Desafios da Educação de Jovens Adultos integrada à Educação Profissional: identidades 

dos sujeitos, currículo integrado, 
mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais 

 

Atividade para motivar a escrita da memória do professor da EAJA Proeja 
FIC/Pronatec 

 
No livro Medo e Ousadia, os educadores Ira Shor e Paulo Freire (1986), de 

maneira informal, fazem relatos de suas experiências pessoais como docentes para 
chegarem a algumas reflexões importantes sobre como um professor pode transformar-
se em um professor libertador. Eles também conseguem problematizar e refletir sobre as 
relações da educação com a mudança social, partindo de suas trajetórias pessoais. Uma 
das considerações feitas neste livro, é que nenhum professor é a priori um professor 
libertador, nós nos tornamos libertadores ou não e isso depende da medida em que a 
convivência com a realidade da educação, com a realidade dos nossos alunos e mesmo 
com a nossa própria realidade nos impulsiona a mudanças de atitudes.  

A seguir, Ira Shor e Paulo Freire (1986) nos mostram como pode ser tranquilo e 
descontraído escrevermos sobre a nossa memória como alunos e como professores. 

IRA. Recebi uma educação muito tradicional. Quando menino não gostava da escola, mas 
adorava estudar, especialmente mapas antigos, culturas antigas, astronomia. Assim, eu lia 
sozinho, fazia a lição de casa, e me ressentia de ter de ir à escola. O tédio me fez 
silencioso, e me transformei no que chamam “problema disciplinar”. Entretanto, tinha uma 
grande curiosidade em relação às coisas, muito embora a escola me entediasse, como 
entediava os demais garotos também. Éramos muito mais espertos do que a escola nos 
permitia ser. Éramos tratados como imbecis e nos transformavam em robôs, e eu me rebelei 
contra a estupidez. [...] Minha mãe teve de ir à escola para falar sobre meu comportamento 
com a professora e fizeram muita pressão para que eu me calasse. Minha mãe faltou ao 
trabalho e reclamou que a escola estava me aborrecendo, mas minha professora deixou-a 
constrangida ao dizer que, se eu precisava freqüentar classes especiais, ela teria que 
arranjar dinheiro para me pôr numa escola particular. Envergonhada por pertencer à classe 
trabalhadora, minha mãe recuou e me disse para obedecer aos professores. Eu me retraí e 
silenciei durante muito tempo, tornei-me um estudante exemplar e aluno dileto dos 
professores. Esta foi uma bela virada da mesa do poder: os professores começaram a me 
adorar e meus amigos começaram a me detestar. Eu tinha mudado de lado na guerra 
cultural da escola. Continuei assim, dentro de um casulo, sendo bom e ficando quieto, até 
que chegou a agitação dos anos 60, com o movimento dos direitos civis. Comecei a militar 
e me deixei penetrar pela nova cultura do protesto. Era maravilhoso voar novamente e 
protestar junto com outros. Nos anos 60, muita gente começou a discutir um tipo diferente 
de educação. Novas formas de ensino emergiram, como o movimento de escolas 
alternativas, as escolas livres, experimentos de ensino radical, seminários de professores, 
seminários informais vinculados a um ou outro movimento.  
[...] Com essa abertura histórica da universidade a estudantes trabalhadores, não tinha idéia 
de como ensinar. O problema da pedagogia se impôs para mim nessa nova situação: 
estudantes não acadêmicos em massa na educação superior, um forte choque de culturas. 
Antigamente, só uma parcela pequena de estudantes trabalhadores, como eu, tinha sido 
admitida na academia. Agora, eram milhões que ingressavam. Que tipo de ensino poderia 
provocar um conhecimento crítico? A situação parecia fadada ao fracasso – poucas verbas, 
classes grandes, instalações insuficientes –, as autoridades se movimentavam no sentido de 
fechar o acesso à universidade aos estudantes que vinham de baixo. Tenho dificuldade em 
dizer isso, mas confesso que comecei numa universidade municipal como professor 



tradicional. Dava aulas de redação. Comecei ensinando gramática, preocupado com o uso 
correto da língua. 
PAULO. (rindo) Sim! Meu começo também foi assim, faz muitos anos. A grande diferença 
é que, primeiro, fui professor de sintaxe portuguesa. Adorava fazer aquilo! Claro que, 
naquele tempo, eu estava longe da compreensão necessária do condicionamento social da 
linguagem. Mas comecei como você.  [...] 
IRA, Quando comecei como jovem professor, recém-saído de pós-graduação, eu 
programava meus cursos hora por hora. Eu tinha um roteiro preciso do que seria a segunda-
feira ou a quarta-feira. Estudava muito sobre como apresentar as regras da gramática, as 
formas corretas, e a arte de escrever. Os resultados não eram muito inspiradores, e então eu 
me perguntava o que estava errado, poucos resultados para tanto esforço. Reunia-me, quase 
que semanalmente, com outros jovens professores, para discutir nossas aulas, num 
programa experimental. Juntos, como uma equipe, ajudávamos uns aos outros, 
ensinávamos uns aos outros, nos reeducávamos no próprio local de trabalho, ano após ano. 
Os professores que querem transformar sua prática podem se beneficiar imensamente do 
apoio de um grupo como esse. Enquanto procurava me reciclar como professor, pelo 
menos eu enfrentava menor hostilidade por parte dos estudantes. Muitas vezes me 
perguntei por que os estudantes eram tão tolerantes, apesar dos meus tropeços [...]. Acho 
que meu entusiasmo lhes mostrava minhas boas intenções, mesmo que eu não soubesse o 
que estava fazendo. Eles toleravam minha confusão de forma muito generosa! Eu me sentia 
agradecido por eles me permitirem aprender a suas custas. Estava contente de estar na sala 
com eles, portanto, não os desprezava por serem alunos universitários que não pertenciam 
à elite, e não desprezava a mim mesmo, por ser um professor-doutor que lecionava numa 
faculdade marginal, de massa. Eu queria estar exatamente onde estava. Numa sala de aula, 
dando aula para estudantes trabalhadores entre os quais eu cresci. [...] 
IRA. Foi assim que aprendi – informalmente, ouvindo e estudando com os estudantes que 
não sabiam que eram meus professores [...] que a realidade era construída socialmente, e 
que poderia ser reconstruída, que nós nos transformamos naquilo que somos? [...] 
IRA. É importante aprender através da realidade, porém mais do que "ir até a realidade”, 
você aceitou seus alunos trabalhadores como professores seus. Isso acrescenta 
profundidade ao conhecimento pela experiência, que é uma idéia comum na educação 
progressiva. O professor aprende dos alunos, e o professor universitário é informalmente 
educado pelos trabalhadores. Esse programa é diferente do currículo tradicional e mais 
democrático do que o ensino centrado no aluno. (SHOR e FREIRE, 1986, p. 19, 20 e 25). 
 

Diante da leitura desse trecho de “Medo e Ousadia”, fica clara a importância da 
história vivida pelo professor na construção de sua formação docente. É inspirador para 
os nossos debates a ideia de que cada um tem sua própria trajetória, mas que a trajetória 
de um se faz pela convivência com o outro ou pelo entrecruzamento de trajetórias 
diversas. A equipe de pesquisadores da EAJA Proeja FIC/Pronatec pretende reunir as 
memórias dos professores para compreender melhor a realidade da escola e assim poder 
juntar elementos para atuar de forma mais efetiva rumo a uma “educação libertadora”.  

Solicitamos que, voluntariamente e em anonimato, cada professor faça um relato 
pessoal de suas experiências de vida como estudante e professor, ressaltando, se 
possível, alguns dos pontos como: minha origem e meus sonhos; em que escolas 
estudei? Como foi o meu ensino? Quais foram meus formadores/professores e quais me 
marcaram mais? O que me inspira a ser professor? Que tipo de professor eu tento ser? 
Que educação acredito ser adequada aos educandos?O que acredito serem pontos 
positivos e negativos na minha prática docente? Como vejo a formação continuada? Ela 
contribui com a minha prática? Como vejo meus alunos? Como vejo o Proeja-FIC/ 
Pronatec? 
 
Referência 
SHOR, Ira & FREIRE, Paulo. Medo e Ousadia – O Cotidiano do Professor. Coleção educação e 
Comunicação, v. 18. Trad. LOPEZ, Adriana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 

 



II - Perfil do professor 

 

I – DADOS PESSOAIS 

Município de nascimento:___________________________Estado: ______________  

Idade:____________Sexo: _____________  Estado Civil: ______________________  

Setor onde reside: _______________________________________________________ 

Há quanto tempo reside em Goiânia? ________________________________________ 

Tem filhos? _______________________Quantos? _____________________________ 

Em relação à escolarização de seus filhos, preencha o quadro abaixo indicando quantos 

filhos cursaram cada nível de ensino nas redes indicadas: 

 Ensino Fundamental Ensino 
Médio 

Graduação 
Séries Iniciais Séries Finais 

Rede Pública     
Rede privada     
Parte na Rede Pública e 
parte na Rede Privada 

    

 

II – FORMAÇÃO E ATIVIDADE PROFISSIONAL 

Graduação: _____________________________________________________________ 

  Instituição: ______________________________________________________  

Especializações:________________________________________________________ 

Instituições:______________________________________________________ 

            ______________________________________________________ 

Durante sua formação acadêmica (graduação/pós-graduação) você foi preparada para 

trabalhar com EJA? Justifique sua resposta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Já desempenhou outras atividades laborais (Teve outros empregos fora da educação)? 

Quais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Níveis de Ensino em que já atuou: 

__________________________________________________________________  

 

Motivo da lotação na Escola Municipal Joel Marcelino:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Há quanto tempo trabalha com Educação de Jovens e Adultos? ____________________ 

______________________________________________________________________ 

Por que optou por trabalhar na EAJA?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Possui outros vínculos empregatícios?  Quais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Jornada atual de trabalho:________________________________________________ 

Relembrando a discussão sobre os alunos que temos e os alunos que queremos formar, 

realizada no Planejamento de Maio, escreva como você caracteriza seus alunos de EJA? 

(Quem são estes sujeitos?) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Se você tivesse a oportunidade de mudar de área de atuação, você mudaria? Se sim, 

para qual? Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Registre suas impressões sobre o Proeja-FIC/PRONATEC. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



III - DADOS DE ESCOLARIDADE E OCUPAÇÃO DOS FAMILIARES 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Escolaridade: informar até que série ou nível de ensino cursou. 

 Ocupação: informar que trabalho exercia (ou exerce). 

  

 

  

MÃE 

  

 

  

PAI 

  

 

  

AVÔ MATERNO 

  

 

  

AVÓ MATERNA 

  

 

  

AVÔ PATERNO 

  

 

  

AVÓ PATERNA 

  

 

  

IRMÃO(Ã) 

  

 

  

IRMÃO(Ã) 

  

 

  

IRMÃO(Ã) 

  

 

  

IRMÃO(Ã) 

  

 

  

IRMÃO(Ã) 




