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De nuestros miedos
nacen nuestros corajes
y en nuestras dudas
viven nuestras certezas.
Los sueños anuncian
otra realidad posible
y los delirios otra razón.
En los extravios
nos esperan hallazgos,
porque es preciso perderse
para volver a encontrarse.
Eduardo Galeano
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RESUMO

Esta tese faz uma análise das práticas docentes de História no Programa de Educação de
Jovens e Adultos (PEJA), da Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de
Janeiro no período de 2010 a 2012. Num primeiro momento realiza-se o exame do lugar
da docência no quadro educacional contemporâneo à luz das categorias trabalho docente
e proletarização, para em seguida observar como esses aspectos se configuram em relação ao professor que ensina História para jovens e adultos trabalhadores no município
carioca. Num segundo momento focaliza-se o histórico do PEJA, sobretudo os marcos
das reformas curriculares pela qual passou ao longo dos seus 27 anos de existência e os
limites e possibilidades da coleta de dados junto à rede de escolas municipais que oferecem esse tipo de ensino. Em seguida é tecida uma análise da coleta de dados empíricos,
através de questionários e entrevistas, e que teve como objetivos identificar o docente,
do ponto de vista da sua origem de classe, sua inserção no mundo do trabalho, e sua
construção identitária, procurando verificar o impacto que o cotidiano escolar teve e tem
sobre esta. Procede-se, então, ao exame da produção sobre o ensino de história em interface com a educação de jovens e adultos, tanto nos manuais de didática da história publicados após os anos 2000, quanto nas teses e dissertações defendidas entre 2000 e
2010, identificando-se as lacunas existentes. Finalmente, realiza-se um estudo de caso
de tipo etnográfico sobre as práticas em sala de aula de um professor indicado pelo conjunto dos professores entrevistados como “professor reconhecido”. Dessa forma, a pesquisa procura verificar na realidade escolar do município carioca as contradições e as
perspectivas concretas do processo de elaboração, execução e ressignificação de um
currículo crítico no diálogo com o legado da Educação popular, o que implica um modo
freireano de compreender o processo de formação de consciências, através da aplicação
do “método dialético em situação pedagógica”.

Palavras-Chaves: Ensino de História, Educação de Jovens e Adultos, Trabalho docente.
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ABSTRACT

This dissertation analyzes the practices of History teachers working at the Education
Program for Adult and Youth (PEJA) of the Rio de Janeiro’s Municipal Department of
Education during the period of 2010-2012. Initially it is carried out the examination of
the place of teaching in contemporary educational framework in the light of the categories of proletarianization and teacher work, in order to observe how these aspects are
configured in relation to the teacher who teaches History to young and adult workers in
the city of Rio. In a second step the focus is on the history of PEJA, especially the milestones of curriculum reform that has occurred over the 27 years of its existence and the
limits and possibilities of collecting data from the network of public schools that offer
this type of education. Then is woven an analysis of the empirical data collected through
questionnaires and interviews, which aimed to identify the teachers, from the standpoint
of their class origin, their inclusion in the workplace, and their identity, trying to check
the impact of the school routine on them. Then the procedure is to examine the production on the teaching of history in interface with the education of youth and adults, both
in the textbooks of teaching history published after the 2000s, as in dissertations between 2000 and 2010, identifying up the gaps. Finally, we make a case study of ethnological type on practices in the classroom of a teacher nominated by all the interviewed
teachers as "outstanding teacher". Thus, the research seeks to verify in the reality of the
Rio de Janeiro’s schools the limits and concrete possibilities of the elaboration process,
execution and reframing of a critical curriculum in dialogue with the legacy of Popular
Education, which implies a Paulo Freire’s way of understanding the formation of consciences process, by applying the "dialectical method in teaching situation."

Keywords: Teaching History, Education for Youth and Adults, Teachers' work
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INTRODUÇÃO

Todo mundo que se veste,
Com a roupa da utopia,
Sofre tanto,
Sofre muito,
Eu estava nu e não sabia.
Chico César

As motivações de uma pesquisa nascem de nossas inquietações cotidianas, e os
elementos que me levaram a desenvolver meu tema de doutoramento estão implicados na minha
trajetória como educadora e ainda, como formadora de professores para a educação de jovens e
adultos (EJA). Essa pesquisa no Doutorado faz uma análise das práticas dos docentes de
história do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), da Secretaria Municipal de
Educação da Cidade do Rio de Janeiro nos anos de 2010 a 2012, a partir das categorias de
análise: trabalho docente e proletarização do magistério, com a intenção de identificar e
problematizar as possibilidades de uma construção curricular critica por parte desses docentes.

Iniciando essa reflexão, caberia perguntar qual seria o lugar do trabalho docente
no quadro educacional atual?
Para Tardif & Lessard (2009), o trabalho docente tem uma centralidade vital nas
transformações que vivem as sociedades modernas atuais, já que a compreensão do
mundo social em que vivemos passa diretamente pela compreensão do processo de
escolarização a que são submetidos [quase] todos os indivíduos. Corroboram para a
centralidade da docência, ainda, a expressiva ampliação quantitativa dos professores no
universo dos trabalhadores formais e seu impacto sobre os PIB´s dos países centrais e
periféricos. Analisando alguns desses dados o autor destaca:

No Brasil, segundo os últimos dados do Ministério da Educação e Cultura
(MEC, 2003) e do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep, 2003)
existem perto de 2,5 milhões de professores atuando nas escolas primárias e
secundárias das redes pública e privada. (...) Ao mesmo tempo, é preciso
considerar que uma grande parte dos professores tem mais de um emprego e
precisam cumprir dois ou três contratos semanalmente para receberem um
salário decente. Há aproximadamente 53 milhões de alunos na escola
primária e secundária e os investimentos em educação representam 5,2 % do
PIB brasileiro (TARDIF & LESSARD, 2009, p. 22).

A análise que Tardif e Lessard fazem de tais dados nos ajuda a situar o peso e a
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importância do processo de socialização operado pela escola e que não perde
importância nas sociedades modernas atuais, mesmo num contexto onde se aponta a
“crise da escola”. Nesse sentido, os autores afirmam, de forma categórica, que o
processo de escolarização e o trabalho docente constituem-se em elementos centrais na
cultura da modernidade, secundarizando outros elementos que também a constituem,
como a pesquisa científica ou o trabalho industrial:

Na verdade, do ponto de vista sociogênico, pode-se afirmar que, atualmente,
o ensino escolar possui, inclusive uma espécie de proeminência sobre as
outras esferas de ação, já que o pesquisador, o operário, o tecnólogo, o artista
e o político de hoje devem necessariamente ser instruídos antes de ser o que
são e para poderem fazer o que fazem. Na Contribuição à critica da filosofia
do direito de Hegel (1843), Marx afirmava que o “homem é a raiz do
homem”; pode-se, portanto parafrasear sua célebre formula, afirmando que a
“a criança escolarizada é a raiz do homem moderno atual”, ou seja, de nós
mesmos. (TARDIF, & LESSARD, 2009, p. 22).

O processo de ampliação e institucionalização do sistema escolar vai ser
marcado centralmente pela burocratização e diversificação da atuação do trabalhador
docente que ganha um contorno definitivo com a estatização e obrigatoriedade do
ensino, nos séculos XIX e XX. O aparato normatizador do Estado vai alterando as
características da docência, trazendo para o docente uma fragmentação, adaptação e
especialização do seu fazer, cada vez mais vinculado às demandas societárias, na
perspectiva de desenvolvimento e escolarização: “as divisões implicam para os
professores, em diferentes orientações para as tarefas, que podem se traduzir por
transformações em sua carreira, em seu status e sua identidade” (TARDIF &
LESSARD, 2009, pg. 74).
Minha pesquisa procura dimensionar no universo escolar do PEJA no município
do Rio de Janeiro, as relações de trabalho que os docentes vivenciam cotidianamente:
“(...) as interações cotidianas entre professores e os alunos constituem bem o
fundamento das relações sociais na escola, essas relações são, antes de tudo, relações de
trabalho, quer dizer, relações entre trabalhadores e seu ‘objeto de trabalho’" (TARDIF &
LESSARD, 2009, p. 23).
A produção teórica nas últimas décadas tem se debruçado sobre o trabalho
docente na perspectiva de indicar o impacto das reformas educacionais sobre a
reestruturação da natureza do trabalho docente (OLIVEIRA, 2004; FONTANA &
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TUMOLO, 2008; BITTAR & FERREIRA, 2006). Tais estudos procuram a interface
entre a realidade estrutural e o cotidiano escolar. Nessa tendência, a proletarização e
precarização das relações de trabalho do docente aparecem como possibilidades
analíticas de entendimento desse novo tipo de professor que em muito se afasta do perfil
conformado em tempos anteriores, nos aspectos relacionados à origem social,
remuneração, condições de trabalho e autonomia docente.
Esta pesquisa se insere, nessa tendência, na dimensão de procurar problematizar
o impacto das expectativas sociais para a escolarização de jovens e adultos
trabalhadores

hegemonicamente

definidas

e

o

novo

tipo

de

professor

e

consequentemente, um novo tipo de trabalho docente que se sedimenta nos dias atuais a
partir da análise de seu construto curricular.
Para tanto, procurei o resgate das questões que norteiam e conformam o trabalho
e o trabalhador docente do PEJA, a partir da condição de proletarização que este
professor de história está inserido. Destacarei duas dimensões desse processo, a
primeira: vinculada a sua origem social e trajetória de vida e profissional; e a segunda,
vinculada a sua prática docente na perspectiva de identificar o nível de autonomia e de
construção contra-hegemônica, em suas opções didáticas cotidianas. Busquei nessa
pesquisa me aproximar da escola e da sala de aula, o local de trabalho dos docentes,
pesquisar de forma mais direta esse universo, para identificar e problematizar as opções
cotidianas, que professores e professoras de história da educação de jovens e adultos do
PEJA fazem na sua relação com as condições objetivas e subjetivas do seu fazer
docente.
A tese estrutura-se em quatro capítulos. O primeiro procura, através de
aproximações histórico-conceituais, situar as três principais temáticas que cruzamos na
pesquisa, a saber: o trabalho docente, o ensino de história e a educação de jovens e
adultos. Sua intenção é o resgate das questões desses campos temáticos que estão na
base da tese central da pesquisa que seriam as possibilidades de construção, execução e
ressignificação de um currículo crítico por parte dos docentes do PEJA. Nesse capitulo,
dialogo com autores de matriz marxista e freireana na interface com outros autores não
filiados a essa tendência, mas que possuem acúmulo de discussão no campo e que
também contribuem para a delimitação histórico-conceitual do objeto da tese,
principalmente aqueles frontalmente compromissados com uma educação emancipadora
e transformadora.
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O segundo capítulo propõe-se ao resgate dos aspectos metodológicos da
pesquisa e de delimitação histórica do objeto. No primeiro item desse capítulo indico a
natureza metodológica desse trabalho: uma pesquisa de tipo etnográfico em interface
com os pressupostos do materialismo histórico dialético e, ainda, o largo e árduo
percurso feito no campo empírico, já que a opção de abranger a realidade de
proletarização que marca o docente do programa, numa perspectiva de sua totalidade,
colocou o complexo desafio de resgatar dados em um universo de uma centena de
escolas e de uma centena e um pouco mais de professores, espalhados por todos os
bairros da cidade do Rio de Janeiro. Isso implica numa abrangência geográfica
significativa. O segundo item desse capítulo aborda o histórico do PEJA, principalmente
os elementos determinantes dos processos de construção e reforma curricular que
vivenciou o programa ao longo dos seus 27 anos de existência, priorizando, os anos
2000 e os atuais processos e embates vivenciados por gestores e professores na
delimitação curricular do programa, de forma especifica na disciplina de História.
O terceiro capítulo sistematiza os dados empíricos no sentido de indicar a
condição de proletarização do grupo de docentes do Programa. Minha abordagem
procurou prioritariamente identificar os seguintes elementos: a origem de classe do
docente, a sua inserção no mundo do trabalho e no mundo do trabalho docente, seus
processos de consciência de classe e, por último, o impacto do cotidiano escolar na
construção identitária do trabalhador docente e das suas opções político-pedagógicas.
Nesse capitulo usei o referencial de discussão de classe social presente nas obras de E.
Thompson e de Ricardo Antunes. Os dados empíricos foram sistematizados em gráficos
e tabelas e contribuíram para tornar visível informações que apontam para a delimitação
dos processos de proletarização dos docentes de história e geografia do PEJA.
No quarto capítulo e último capitulo, efetivamente debrucei-me sobre o trabalho
docente de história do PEJA, no sentido de delimitar os caminhos metodológicos
percorridos por esse docente na construção de um currículo crítico para a educação de
jovens e adultos trabalhadores. No primeiro item desse capitulo procurei identificar a
produção sobre o ensino de história em interface com a educação de jovens e adultos na
EJA, reconhecendo ser este um campo em construção. Nessa direção observei a
incorporação e o tratamento dos referenciais da educação de jovens nos manuais de
didática de história publicados após os anos 2000 e ainda, a conexão temática entre a
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educação de jovens e adultos e o ensino de história em teses e dissertações defendidas
entre os anos de 2000 a 2010. No segundo item, em sua primeira parte procurei
vislumbrar a concepção de história e currículo dos professores, além dos critérios que
usam para selecionar os conteúdos históricos no cotidiano escolar, apostando que tais
critérios se consubstanciam numa construção curricular especifica desse docente e pode
contribuir para a identificação da matriz teórica a que o mesmo se filia. Na segunda
parte, procuro identificar e reconhecer que, entre autonomia e regulação, os professores
de história do PEJA percorrem caminhos contra-hegemônicos para o ensino e a
aprendizagem do conhecimento histórico por/com jovens e adultos trabalhadores na
direção da construção de um currículo crítico. O último item tem a proposta de fazer
uma incursão etnográfica sobre a prática de um determinado professor de história do
programa, esquadrinhando suas opções na construção das aulas e, reconhecendo-o como
seu autor. O mote teórico foi o de identificar na sua prática a aplicação, ou não, do
método dialético em situações pedagógicas, na expressão de Bittencourt (2004).
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PRÓLOGO

Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela,
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente
Carlos Drummond de Andrade

Faço aqui breve relato de minha trajetória como docente na educação de jovens e
adultos (EJA), procurando dar conta de dois aspectos: o primeiro, de situar as questões
teóricas e práticas que foram sendo problematizadas, afirmadas ou relativizadas nessa
trajetória e que se constituem na base epistemológica da pesquisa e foram definidoras na
conformação de meu objeto de análise nesse doutoramento. O segundo aspecto é
experimentar um exercício proposto para essa pesquisa, que seria o de identificar, nas
trajetórias e opções teóricas e metodológicas de um educador da educação de jovens e
adultos, as questões que vão conformando o seu fazer docente e suas opções politicopedagógicas.
Minha atuação junto à educação de jovens e adultos marca o início de minha
trajetória profissional como professora de história. Após a conclusão da graduação na
Universidade Federal Fluminense (UFF), em 1998, fui aprovada em concurso público
para a rede estadual de educação do Rio de Janeiro como professora de história em
turmas de ensino supletivo para jovens e adultos trabalhadores. Desafio ímpar para
quem veio de uma formação universitária que não agregava elementos teóricos e
práticos para atuação junto a esses alunos, levando em conta as suas especificidades.
O choque entre as exigências do ensino formal e as expectativas de meus alunos
colocava em destaque a fragilidade de minha formação e, ao mesmo tempo, a
necessidade de procurar espaços de interlocução que pudessem minimizá-lo,
potencializando meu trabalho docente, deixando-o consistente e qualitativo. Que
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modelo curricular seguir? Como selecionar os conteúdos? Como possibilitar que os
conteúdos históricos se transformassem em espaços de aprendizagem significativa para
os alunos? Porque e para que ensinar e aprender história na formação de alunos
trabalhadores?
Naquele momento da minha trajetória profissional não encontrei no corpo
docente da própria escola espaços que possibilitassem reflexões coletivas sobre
caminhos de um novo fazer pedagógico. Seus profissionais tinham uma grande boa
vontade e afeto pelos alunos, porém estavam completamente distantes da preocupação
com a aprendizagem significativa dos mesmos, ou ainda com o reconhecimento de suas
especificidades e necessidades enquanto adultos trabalhadores e migrantes. A escola na
qual atuava, localizada na Barra da Tijuca, era constituída por professores, em sua
grande maioria, de classe média e que se posicionavam, em certa medida, com uma
visão

estigmatizada

dos

alunos:

“sofridos”, “incapazes”, “esforçados”,

“limitados”, “bonzinhos”...
O corpo discente da escola era formado por nordestinos trabalhadores migrantes
da construção civil e de empregados domésticos, muitos com histórico de migração
recente e moradores da comunidade de Rio das Pedras, região periférica de
Jacarepaguá. É através da percepção de tal realidade discente e na busca de quais
possibilidades o conhecimento histórico poderia agregar a tais alunos é que estabeleci
meu primeiro movimento de ruptura com um modelo de prática docente tradicional.
Esse modelo, praticado de forma muito naturalizada na escola, não considerava as
especificidades desses alunos jovens e adultos na sala de aula com sua presença
inquietante e, aparentemente, fora do lugar. Percebi, porém, que esse olhar diferenciado
sobre os meus alunos não trazia elementos suficientes para uma reflexão que se
consubstanciasse em uma prática docente intencional e à altura de minhas expectativas e
do potencial deles.
O caminho seria voltar a estudar, como eles...
Nesse momento me debrucei sobre a produção de Paulo Freire, animada pelo
retorno à militância na educação popular. Passei a atuar, também, em um projeto de
alfabetização de adultos, na Cidade de Deus, outra região periférica em Jacarepaguá,
que coloca uma realidade discente muito diferente daquela encontrada na escola
estadual. O encontro com outros educadores de educação popular, nesse momento, foi
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fundamental para problematizar as questões que se colocavam como um impasse e para
redimensionar a minha atuação na escola formal.
Através de estudos coletivos de parte da obra de Paulo Freire comecei a entender
o lugar de minha atuação e a necessidade de romper com o modelo de escola
tradicional, que forma para o trabalho e para a conformação. Passei a compreender a
escola como um espaço possível de formação para a libertação, para a emancipação e
principalmente como construção contra-hegemônica. Essa dimensão deu um novo
sentido ao meu trabalho docente; o universo dos alunos, suas questões, sua cultura, sua
realidade social seriam, então, os elementos curriculares de minha atuação. Precisei
nesse momento, portanto, pesquisar, estudar, conhecer melhor os referenciais da
educação de jovens e adultos e da educação popular, fazer opções, problematizar os
livros didáticos, produzir materiais para e com os alunos e enfim, buscar um caminho,
juntos, para que o ensino de história pudesse se constituir em um espaço de síntese entre
o saber do aluno e o conhecimento formal, legitimado socialmente como conteúdo
escolar, como atestava Paulo Freire.
Após a titulação do mestrado (2001), no Programa de Pós-graduação em
Educação da Universidade Federal Fluminense, comecei a atuar como formadora de
professores no âmbito de iniciativas da educação popular. Nesse período, trabalhei na
formulação e na docência de cursos de formação de educadores populares de jovens e
adultos, com a temática de currículo. Essa experiência tornou-se importante por me
aproximar de educadores originários da classe trabalhadora que fazem também de sua
atuação profissional um espaço de militância.
Nesse momento (2003) de minha trajetória profissional, fui convidada a prestar
uma assessoria ao Programa de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal
de Educação do Rio de Janeiro – PEJA. (SME – PEJA) e ao longo de 06 anos atuei em
diferentes iniciativas de formação continuada no referido programa, além da elaboração
de documentos curriculares e material didático para alunos e professores.
Dessas experiências saio com a impressão do distanciamento entre as
expectativas e necessidades dos professores/alunos e os limites impostos pela
burocracia de um programa que está dentro de um sistema público de ensino. Ao longo
do tempo, essa impressão se sedimentou como uma convicção de que a
institucionalização da EJA na rede pública do Rio de Janeiro implicou em certa medida
na relativização/adaptação dos referenciais freireanos que sedimentaram o campo e o
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próprio surgimento do programa. Mesmo com esses limites, o PEJA e a atuação de seus
professores ainda se destacam no cenário nacional, como uma referência importante de
política educacional estatal, pois resgatava em sua estrutura bases do pensamento
freireano e da Educação popular; mas os limites da institucionalização estavam
colocados para o Programa e seus professores. Esse paradoxo se tornou o eixo central
que me mobilizou a essa pesquisa de doutoramento.
Na minha trajetória como formadora de professores no PEJA, indico como mais
significativa a coordenação que realizei na elaboração coletiva de um conjunto de
apostilas das disciplinas de história e geografia, entre os anos de 2006 e 2008, com
professores que atuavam no PEJA nas referidas disciplinas. Esse trabalho foi
determinante como espaço de aproximação com o universo docente do PEJA, já que a
escrita coletiva de um material didático implicou numa convivência muito próxima com
professores e professoras, que, em tal elaboração, colocavam o seu fazer docente, as
suas contradições e as suas realizações como trabalhadores docentes. Ainda, na
convivência amistosa, ia conhecendo suas histórias e trajetórias de vida e
principalmente, suas origens de classe, vinculadas em sua grande maioria, como eu, a
segmentos populares da classe trabalhadora. E ao longo desse processo, finalmente, as
suas concepções de pertencimento e afirmação de tal classe. Éramos um grupo de 11
professores elaboradores e decidimos que a apostila seria estruturada em módulos
temáticos, numa dinâmica capaz de possibilitar ao professor que iria usar o material a
maior liberdade possível em sua aplicação. Acreditávamos que a especificidade de cada
escola, de cada realidade e de cada professor e aluno, deveriam continuar como uma
referência importante para o cotidiano da sala de aula. Assim, a estrutura era de material
didático aberto, onde o professor poderia usar partes ou o todo da proposta, que era
complementada com imagens, mapas, gráficos, músicas, poemas, reportagens de jornais
e outros materiais.
Sua elaboração foi um momento ímpar de minha atuação profissional, já que
tínhamos uma tarefa complexa em nossas mãos e vários desafios a serem superados: o
exercício do trabalho e da escrita coletiva, o aparar das arestas e das diferenças, o
caminhar com nossas individualidades e ao mesmo tempo articular os referenciais que
nos unissem e que garantissem coerência e coesão na produção, e o mais desafiador,
produzir um material didático com uma linguagem e conteúdo acessível ao aluno de
EJA. Enxergo, hoje, nessa questão, simultaneamente o nosso maior mérito e fracasso.
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Em muitas de suas longas 300 páginas, a apostila dialoga de forma plena com o aluno
jovem e adulto trabalhador. Porém, em outras, percebo claramente como nosso discurso
acadêmico e erudito se afasta desse aluno e de seu universo, contradição presente numa
empreitada de tal monta, quando alguns professores, além de se colocarem como
pesquisadores de sua prática, aventuraram-se como autores. Foram longos dois anos de
reuniões, companheirismo, discordâncias teóricas e conceituais, afetos, afagos, debates,
estudos e produção, muita produção!
O trabalho foi finalizado no 1º semestre de 2008, propondo aos professores uma
possibilidade de ensino integrado e comprometido com a realidade do aluno jovem e
adulto trabalhador. Eram seis cadernos de alunos com uma média de 50 páginas cada
um e dois cadernos de professores, onde apontávamos os objetivos, os conteúdos, a
justificativa do módulo e ainda, algumas sugestões de atividades.
Em 2009 e 2010, as apostilas chegaram às escolas e os professores que usaram o
material elaboraram fichas de avaliação do mesmo, numa consulta promovida pela atual
Gerência da Educação de Jovens e Adultos da SME. Nessa consulta, tivemos de forma
geral, um retorno positivo na opinião dos professores do programa. A crítica mais
positiva reside na característica do material de incluir temáticas e conteúdos coerentes
com as especificidades e o universo do aluno jovem e adulto trabalhador. A crítica mais
negativa vai ao sentido de identificar que, em alguns módulos, o texto está muito denso
para a leitura e o entendimento do aluno que frequenta o programa.
O panorama onde pretendo debater o trabalho docente é esse que tentei, através
do relato de minha trajetória como formadora de professores do PEJA, elucidar: um
espaço rico e contraditório, complexo e instigante, desafiador e desmotivador, onde
circulam concepções e práticas de professores que vivem o desafio diário de construir o
conhecimento histórico com jovens e adultos trabalhadores.
A pesquisa sobre o trabalho docente de história na EJA tem como eixo central
problematizar as questões que vivenciei na experiência como formadora de professores
de história do PEJA. A ela agrego, porém, outros elementos que minha trajetória na
atuação profissional trouxe para a pesquisa.
Em 2003, passo a atuar como professora da Universidade Estácio de
Sá (UNESA) no curso de Pedagogia, nas disciplinas de currículo e metodologia de
ensino de história. Em 2007, sou convidada a assumir a coordenação de estágio
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supervisionado do curso de licenciatura em história da Universidade. Para tanto, deveria
formular um projeto de formação inicial de professores de História que levasse em
consideração o perfil do aluno que frequentava o curso: alunos trabalhadores, que
estudavam à noite e que iriam fazer o estágio nas escolas de educação básica, também
no turno noturno.
Com esse quadro, achei fundamental a incorporação do debate sobre o ensino de
história na educação de jovens e adultos trabalhadores nas ementas das disciplinas
pedagógicas do referido curso. Resgato, nessa tese, várias questões teóricas e práticas
que tinha vivenciado, como professora e como formadora de professores de EJA,
principalmente aquelas que problematizavam o modelo de ensino de história tradicional.
Considerava, ainda, que essa formação inicial deveria conceber os espaços acadêmicos
e escolares como espaços de produção de conhecimento que se complementam e que
não devem ser hierarquizados, na perspectiva da falsa dicotomia entre teoria e prática.
Pela atual legislação1 de formação de professores, os alunos devem vivenciar
400 horas de observação e participação em sala de aula de turmas da Educação Básica,
num processo que os coloca frontalmente com as questões que norteiam o trabalho
docente. O encontro entre o professor regente e o estagiário (nem sempre harmonioso),
indica um embate entre as questões teóricas e políticas trabalhadas pelo licenciando na
Universidade em nossas aulas e aquelas observadas na prática do professor regente na
escola. Os relatos dos licenciandos, em alguns casos, apontavam uma prática docente
em História para jovens e adultos, desprovida de significado e compromisso com a
aprendizagem dos alunos, ou então, uma simplificação aligeirada dos conteúdos
desenvolvidos no Ensino fundamental voltado para crianças e adolescentes.
Para esses estagiários da UNESA, os professores elaboravam discursos que
justificavam suas práticas. Advertiam para a impossibilidade cognitiva do aluno jovem e
adulto aprender História e ainda, que as opções metodológicas que faziam eram as
possíveis em um quadro de descrença e desmotivação. Nesses discursos apareciam
claramente indícios de um perfil de aluno, para o qual o professor não estava
“preparado”: alunos cansados depois de uma jornada diária de trabalho, alguns com
histórico de pobreza extrema e, principalmente, com muitas dificuldades de assimilar
conteúdos e conceitos que os professores trabalhavam em sala de aula. Nessa
perspectiva, tenho que reconhecer, novamente, que a institucionalização da EJA nas
1 Resolução CNE/CP 02, de 19 de fevereiro de 2002.
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redes públicas de ensino carrega sobremaneira essa contradição: os docentes lidam com
alunos que em pouco se assemelham ao modelo de escola moderna e de suas
expectativas de aluno e ainda, de ensino e aprendizagem.
Assim, ao longo dos anos, fui apreendendo na fala de meus alunos na
Universidade e em seus relatórios, que a prática docente de História na Educação de
Jovens e Adultos, estava assentada, ainda e fortemente, num modelo tradicional de
ensino: acúmulo de informações, exposição exclusiva do professor, conteúdos baseados
na memorização e história linear/eurocêntrica, pautada num enfoque positivista e
autoritário de ensino, uma perspectiva de educação bancária, como cunhou Paulo Freire
e ainda de estranhamento sobre quem é esse aluno e quais seriam as possibilidades reais
de sua aprendizagem do conteúdo histórico.
Porém, algumas práticas relatadas pelos estagiários fugiam desse modelo
tradicional e autoritário, e isso remetia, em certa medida, a um modelo de prática
docente próxima daquela usada pelos professores do PEJA, com os quais convivi tão de
perto, principalmente aqueles que elaboraram as apostilas. A prática de tais docentes
procurava a problematização, a reflexão e outros procedimentos dialéticos para a
apreensão da realidade histórica. Resgatava, ainda, a opção pelo ensino temático, pela
contextualização, pela aproximação dos conteúdos aos interesses dos alunos e pela
valorização das experiências de vida dos alunos jovens e adultos trabalhadores,
reconhecidos como atores sociais, sujeitos da história e produtores de conhecimento.
Isso revelava uma prática docente mais autônoma e comprometida com uma formação
critica para tais alunos.
Minha pesquisa de doutoramento procura, assim, tensionar essas duas
possibilidades de atuação docente, a partir do que comumente temos chamado de saber
da experiência e que se sedimenta e se fortalece nos cotidianos escolares:

A experiência é concebida aqui não como uma oportunidade para perceber e
se apropriar de modelos para serem copiados, e sim como um conjunto de
vivências significativas através das quais o sujeito identifica, seleciona,
destaca os conhecimentos necessários e válidos para a atividade profissional
e exclui aqueles não validados pela sua própria ação. É outra concepção de
experiência, considerada aqui como resultado de uma construção
teoricamente fundamentada, podendo contribuir, ao mesmo tempo, para a
reflexão e a critica dessa construção (MONTEIRO, 2002, pg. 138).
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Nesse sentido, cabe indagar aos professores de História do PEJA investigados
nessa pesquisa, como em suas trajetórias como docentes foram se forjando e que
elementos determinaram/contribuíram para as opções curriculares que formulam e
executam. Dessa forma, apresento como questões que foram investigadas na pesquisa,
as seguintes:

1. Os professores incorporam referenciais curriculares críticos e freireanos em sua
atuação docente no PEJA? Encaram o processo de escolarização de seus alunos
como potencialmente transformador das estruturas sociais? Formam para uma
inserção social mais autônoma e critica de seus alunos? Como tais referenciais
foram assimilados ao longo de sua trajetória? Como as contradições sociais no
currículo e na prática do professor de história emergem ou se manifestam?

2. A realidade de proletarização presente no grupo de professores (seja por um processo de inserção social economicamente ascendente ou descendente) se reflete
em que aspectos no processo de escolarização de alunos trabalhadores no PEJA? O mundo do trabalho que o aluno e o professor vivenciam é trazido para o
universo da sala de aula, sendo reconhecido e problematizado? O professor identifica na realidade do aluno as mesmas contradições que as suas a partir das condições materiais da sua existência como trabalhador?

3. Como são vivenciadas pelo docente as possibilidades de autonomia? Tal prática
docente pode ser considerada como um espaço de resistência e de construção de
um novo sentido do trabalho docente? Teríamos na PEJA a possibilidade de uma
prática autônoma na realidade de proletarização na qual docentes estão inseridos? Que elementos denunciam e explicam tal possibilidade de autonomia e
contra-hegemonia?
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CAPÍTULO 01
Trabalho docente e proletarização do magistério: questões atuais para o ensino de
história na educação de jovens e adultos - aproximações histórico-conceituais.

Este capítulo procura, através de aproximações histórico-conceituais, situar e
relacionar as três principais temáticas que cruzamos na pesquisa, a saber: o trabalho
docente, o ensino de história e a educação de jovens e adultos. Minha intenção é o
resgate das questões desses campos temáticos que possam dialogar com a tese central da
pesquisa, que seriam as possibilidades de construção, execução e ressignicação de um
currículo critico por parte dos docentes do PEJA.
Como desafio inicial, esbocei no primeiro item elementos conjunturais do país
entre os anos de 1990/2012, na intenção de identificar os aspectos históricos que
marcam os processos políticos e pedagógicos identificados na pesquisa. Os itens
posteriores procuraram aproximar tal conjuntura histórica ao atual debate teórico nos
campos do trabalho docente, ensino de história e educação de jovens e adultos.
Neste capitulo, dialogamos com autores de matriz marxista e freireana na
interface com outros autores não filiados a essa tendência, mas que possuem acúmulo de
discussão no campo e que também contribuem para a delimitação histórico-conceitual
do objeto da tese, principalmente aqueles autores abertamente compromissados com
uma educação emancipadora e transformadora.

1.1.

Conjuntura histórica brasileira (1990/2012)
Vivemos num mundo confuso e confusamente percebido.
Haveria nisto um paradoxo pedindo uma explicação?
Milton Santos (2003)

Este item pretende traçar elementos conjunturais/históricos das últimas duas
décadas na perspectiva de considerar que a realidade escolar é, também, definida por
tais processos, principalmente no âmbito da construção hegemônica sobre a finalidade e
o papel da escola para a sociedade e para seus sujeitos principais: alunos e docentes.
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Tal esforço se alinha a questão provocada por Milton Santos, da necessidade e
possibilidade de “produção de um novo discurso, de uma nova metanarrativa, um novo
grande relato” (SANTOS, 2003, p.21). Nessa perspectiva o autor aprofunda:
Esse novo discurso ganha relevância pelo fato de que, pela primeira vez na
história do homem, se pode constatar a existência de uma universalidade
empírica. A universalidade deixa de ser apenas uma elaboração abstrata na
mente dos filósofos para resultar da experiência ordinária de cada homem. De
tal modo, em um mundo datado como o nosso, a explicação do acontecer
pode ser feita a partir de categorias de uma história concreta. É isso, também,
que permite conhecer as possibilidades existentes e escrever uma nova
história. (SANTOS, 2003, p. 21)

O processo de transição democrática (1985) se desenvolve em termos nacionais,
em um cenário histórico internacional marcado pelo acirramento do processo de
globalização econômica, social e cultural. Analisando esse processo em termos globais,
Santos (2003) identifica três dimensões explicativas: a globalização como fábula,
perpetuada por um discurso hegemônico que carrega em positividade tal processo,
falseando e afirmando, através de recorrentes jargões: aldeia global, encurtamento das
distâncias, cidadania planetária e morte do Estado, a viabilidade de um projeto, o único
possível, de bem-estar para todos. Outra possibilidade analítica seria a globalização
como perversidade. Nessa dimensão as contradições e desigualdades desse modelo
societário são entendidas como consequência direta ou indireta do processo de
globalização e do controle do capital sobre todas as instancias societárias. E uma
terceira dimensão, a globalização como possibilidade, ou seja, um mundo como pode
ser, uma outra globalização (SANTOS, 2003, p. 18).
Pretendo dialogar com essas três dimensões de análise indicadas por Milton
Santos, buscando no exercício da crítica, problematizar as implicações de tal processo
histórico em nosso país e na realidade escolar analisada.
O neoliberalismo, enquanto ideologia política e prática social do processo de
globalização, rapidamente torna-se universal e hegemônico nos anos de 1980. O
discurso recorrente era o da necessidade de desmantelamento do Estado Social de
Direito e da reestruturação das esferas econômicas e sociais dos países capitalistas
centrais, que rapidamente vão ser indicados como caminho possível e necessário para os
países de economia periférica.
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A partir do início do século XX, os países centrais passaram a contar com a
inserção mais significativa de interesses interclasses no interior do Estado, que fica
encarregado, a partir de então, de promover e garantir uma sistemática política social
para a sua população. Com o advento do ideário neoliberal, passa a ocorrer uma crítica
a essa ampliação dos direitos sociais, com o argumento de que tal ampliação dilatou a
atuação do Estado, gerando, com isso, sua ineficiência na execução de políticas
públicas. Ganha ressonância, nessa perspectiva, a retórica em relação à necessidade de
Reforma do Estado, na perspectiva de implementação do Estado mínimo como
estratégia e condição fundamental para garantia de crescimento econômico.
Desenvolve-se rapidamente uma nova divisão internacional do trabalho, na qual
a circulação de mercadorias e a mundialização da produção se ampliam
progressivamente a partir do acirramento do processo de internacionalização do capital.
Destaca-se, também, nesse processo, a supremacia do capital financeiro sobre os outros
setores da economia, exigindo reformas estruturais que protejam a sua circulação
mundial. Junto com essa tendência econômica, a cultura é carregada num “bonde”
transnacional, com o mundo mais interligado, através da apropriação, pelas diferentes
nações, dos padrões econômicos, educacionais e comportamentais de ordem neoliberal.
E, na perspectiva analítica da globalização como perversidade, podemos identificar,
ainda, a ampliação crônica do desemprego, a diminuição da qualidade de vida dos
setores médios da sociedade, a fome e a miséria se espalhando de forma expressiva por
todos os cantos do mundo e a violência urbana crescente, entre outros. Um quadro
contraditório e caótico, que parece se diluir na produção de um pensamento único na
total crença da globalização como caminho societário inevitável e de felicidade para
todos.
Nesse processo, os governos centrais rapidamente se tornam modelos do
“ajustamento econômico” indicado para os países periféricos na ordem capitalista
mundial. O ajustamento econômico traduz-se, basicamente, na desregulamentação da
economia, na privatização das empresas estatais, na reforma da aparelhagem estatal, na
redução com gastos sociais e na supremacia do mercado.
O que denominamos no Brasil como “avanço neoliberal”, se deu no processo de
transição democrática (1985), onde se configura a perpetuação de forças conservadoras
enquanto bloco do poder. Na crise do modelo desenvolvimentista de Estado, a burguesia
brasileira se alinha ao projeto neoliberal em nível mundial, procurando dar conta de dois
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problemas: o primeiro, de se estruturar na crise do capitalismo mundial do período, e
segundo, de perpetuar-se enquanto classe dominante e dirigente.
Esse processo, a partir dos anos de 1990, começa a ganhar novos contornos e
pode agora ser apreendido na perspectiva teórica da Terceira Via que tem em Anthony
Giddens um dos seus articuladores centrais2. Os documentos de organismos
internacionais, a partir de então, se estruturam como espaço de divulgação de uma nova
forma de sociabilidade para o projeto da burguesia mundial, no qual a reconfiguração do
papel do Estado estrito senso e da sociedade civil ganham centralidade significativa e
uma nova roupagem neoliberal.
Para os teóricos da Terceira Via, o Estado agora deve ser o “Estado necessário” e
sua renovação deverá garantir, entre outros elementos, a descentralização e eficiência
administrativa e ainda, o controle social das instabilidades políticas, baseado no
incentivo ao individualismo e às formas despolitizadas de associativismo:

Uma nova relação entre o Estado em seu sentido restrito e a sociedade é
gestada para esse fim. Na linguagem do Banco Mundial, desde a década de
1990 novas funções do Estado são necessárias para conduzir um mundo em
transformação. Um novo bloco histórico conservador em defesa do capital é
gestado. (MELO, 2005, pg. 73)

Esse novo padrão de desenvolvimento implicou na reestruturação do processo
produtivo e, também, na alteração das relações sociais gerais e nas relações de poder no
Brasil, o que ocorre com a vitória dos grupos conservadores nas eleições presidenciais
dos anos de 1989 e 2004, com Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Luís
Inácio Lula da Silva 3:

2 NEVES (2005) fundamenta as questões que vão determinar as alterações sociais necessárias para o
desenvolvimento econômico do período, principalmente na construção de uma nova sociabilidade e de
valores políticos. Antony Guiddens propõe uma nova dimensão de organização societária, em que além
do setor público (Estado) e do mercado, precisaríamos de um Terceiro Setor, caracterizado como um setor
social autônomo que seria responsável pela execução, através das organizações sociais (fundações e
instituições) de políticas públicas não estatais, contribuindo para o redimensionamento das noções de
democracia, participação e cidadania.
3 Devo destacar, porém, que, mesmo aproximando tais governos a uma perspectiva política conservadora,
reconheço que os dois primeiros se aproximaram mais do ideário neoliberal, enquanto que o terceiro
promoveu um governo onde o neoliberalismo se imbricou com políticas típicas do desenvolvimentismo
inaugurado por Vargas: o Estado como indutor de políticas sociais que visem à minimização dos conflitos
entre capital e trabalho.
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A consolidação desse novo projeto de sociabilidade burguesa vem-se
processando ao longo das diferentes conjunturas de desenvolvimento do
neoliberalismo no Brasil, na medida em que o Estado brasileiro, enquanto
estado educador, redefine suas práticas de obtenção do consentimento ativo
e/ou passivo do conjunto da população brasileira (NEVES, 2005, pg. 91).

Tal padrão de desenvolvimento da sociedade brasileira vai se estruturar,
basicamente, em duas etapas: num primeiro momento, com a subordinação da economia
brasileira, a partir da sua abertura ao mercado externo, implementada pelo Governo
Collor e, posteriormente, por um amplo programa de estabilização econômica,
desencadeado pelo Governo Fernando Henrique Cardoso e mantido pelo Governo Luís
Inácio Lula da Silva. Nestes últimos, a retórica da reforma do aparelho de Estado se
torna elemento fundante para a retomada do crescimento econômico.
Na “reinvenção” da sociedade civil, proposta por tal ideário, e materializada em
projetos políticos para países de economia periférica, a educação deveria passar por
mudanças significativas para se adaptar aos “novos” tempos, tornando-se, assim, um
instrumento importante na construção de um ideário inspirado na colaboração e
harmonização das classes sociais e na ausência de conflitos sociais, características vitais
para o neoliberalismo da Terceira Via em sedimentação:

As reformas educacionais brasileiras já implementadas ou em processo de
implementação visam, do ponto de vista técnico, à formação do homem
empreendedor e, do ponto de vista ético-político, a formação de um homem
colaborador, características essenciais do intelectual urbano na atualidade,
nos marcos da hegemonia burguesia. (NEVES, 2005, p. 105)

As reformas no Brasil no âmbito educacional se inspiraram, dessa forma, no
modelo proposto pelo Banco Mundial, através do que Melo (2005) chama de função
educadora dos organismos internacionais: “Os organismos internacionais lançam mão
de novas estratégias de ação, tanto na condução da política econômica quanto na
conformação social dos países.” (2005, p. 73). Nesse processo de conformação social
para os países periféricos, uma questão se torna basilar: a configuração de um novo
discurso sobre a pobreza e seus determinantes:

(...) a pobreza é agora vista como a incapacidade de alcançar os padrões
básicos de nutrição, saúde, educação, meio ambiente e participação nas
decisões que afetam a vida das pessoas de baixa renda (...) (BANCO
MUNDIAL, 2004, p. 4 apud MELO, 2005, p. 77).
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A autora conclui:

Assim, a pobreza e o aumento da desigualdade social acabariam sendo
responsabilidade e culpa não só dos países, mas também de indivíduos
incapazes de, em um mundo cheio de possibilidades, informar-se e
participar. (MELO, 2005, p. 77).

Para isso a escolarização deveria contribuir para a formação de uma nova
capacidade técnica na perspectiva de humanizar as relações sociais. Alguns dos
programas e reformas apresentados nos dois governos FHC e Lula parecem priorizar
essa dimensão de formação, tomando destaque como emblemáticos nesse processo: a
reforma da educação tecnológica e do aparato de formação técnico-profissional,
implementado no governo de Fernando Henrique Cardoso e o Programa Brasil
Alfabetizado: alfabetizar para incluir, gestado no governo Lula (NEVES, 2005).
Para Falleiros (2005), o foco de tais reformas estaria, ainda, na formação básica
da classe trabalhadora em duas dimensões, a primeira: uma formação geral para a
inserção no mundo do trabalho e uma segunda, vinculada a formação de valores para o
“exercício” da cidadania. Nas palavras da autora, a formação do trabalhador-cidadão:

No Brasil, a partir dos anos de 1990, não é de admirar que o foco da reforma
da educação escolar seja a formação básica da classe trabalhadora para
aceitar a cidadania e a preparação geral para o trabalho adequado ao contexto
da reestruturação produtiva, do desemprego estrutural e da precarização das
relações profissionais. (2005, p. 213)

A formação desse homem colaborador, no cenário histórico apontado, carrega
explicitamente a tentativa de neutralização ou apagamento da perspectiva de inclusão da
categoria de classe social4 como forma de entendimento das relações sociais nos moldes
do capitalismo contemporâneo. A divisão social, em tal perspectiva, se dá numa
multiplicidade de identidades dos mais diferentes grupos e que estes não estão em
disputas ou representam interesses verdadeiramente antagônicos. Portanto, o processo
de coesão social é simples e depende de uma “sociedade civil ativa”, na qual os
indivíduos, através do diálogo e da tolerância, constroem o bem comum. O conflito e as
4 Para definição do conceito de classe: “expressa a localização e a organização coletiva dos homens nas
relações sociais gerais e de produção e a identidade coletiva desses sujeitos na história” (NEVES [et al],
2010, pg.128)
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contradições, além da possibilidade da luta coletiva, são completamente apagados, já
que a responsabilidade pela pobreza ou exclusão social é individual, como também é
individual a luta pela sua possível superação:

No projeto em questão, a “sociedade civil ativa” é a expressão da renovação
da política. A política ter-se-ia desprendido das amarras das ideologias e das
grandes organizações, voltando-se para as ações de valorização dos
indivíduos e de sinergia de esforços para a “renovação das solidariedades
danificadas pelas disputas de tempos atrás" (NEVES [et al], 2010, pg.128).

A justificativa de individualização das lutas coletivas se dá, segundo o projeto
político da Terceira Via, pelo argumento de que não existem mais antagonismos de
classe, e que nas relações sociais deve-se buscar a “democratização da democracia”.
Neves (2010) identifica no pensamento de Drucker (2002) um esforço de
ressignificação das ideias de Estado, cidadania e democracia, que passam a ser
entendidos nos seguintes moldes:

Em relação a cidadania, o autor propõe que, na nova sociedade, esta
expressão sirva para indicar politicamente o compromisso ativo do sujeito
com o espaço e com as pessoas com as quais ele se relaciona. Trata-se da
valorização da responsabilidade de cada um para com os outros e para com
seu país. A formação do “cidadão-voluntário” para assegurar a coesão
social e designar a perspectiva de atuação de novos sujeitos (...).

A construção desses novos referenciais de sociabilidade possibilitou a
constituição de um novo senso comum, porém este processo não deve ser entendido
como um esforço teórico único.

Segundo Neves (2010), como um processo de

construção hegemônica, tal dinâmica vai ser impregnada por várias perspectivas
teóricas que procuram, em diferentes aspectos da vida societária, estabelecer padrões
ideológicos de normas, valores e projetos societários que têm na formação escolar um
espaço de perpetuação, legitimação e sedimentação de tais ideias. Nesse sentido, a
autora ressalta ter sido necessária a conexão de diferentes teorias sociológicas e
filosóficas5, que contribuíram para a construção do que a autora aponta como uma nova
pedagogia da hegemonia, através do empenho teórico de redefinição do papel do
Estado nas relações sociais e produtivas: “cabe ao Estado, finalmente, em tempos de
redefinição das relações de poder no plano nacional e internacional, educar para a
5 Em destaque nesse processo as ideias de Touraine, Castells, Hardt e Negri, Putman, Boaventura de
Sousa Santos, Adam Schaff, Bauman, Morin e Drucker. (NEVES, 2010).

33

cultura cívica, para a nova sociabilidade e para os valores que lhe servem de esteio”
(NEVES, 2010, pg.150).
Na constituição dos elementos estruturais da nova pedagogia da hegemonia,
Neves (2010) identifica dois pontos centrais: primeiro, a possibilidade desse movimento
construir em diferentes dimensões novos ordenamentos para a vida social através da
formação de intelectuais orgânicos, da legitimação do senso comum e da formulação de
projetos políticos/societários que procurem viabilizar uma face mais “humanizada” do
capitalismo, e, o segundo, de inviabilizar a perspectiva marxista como possibilidade
analítica de entendimento do mundo atual.
Através da ideia de globalização como fábula, podemos restabelecer nesses dois
aspectos a contribuição de Milton Santos apontada no inicio do capítulo fazendo duas
indagações: estamos mesmo em um mundo capitalista mais humanizado? O marxismo
ainda existe como possibilidade de entendimento da sociedade e principalmente, em
função do objeto dessa pesquisa, contribuir para o debate sobre educação nos tempos
atuais?
Para a primeira indagação acreditamos que não. O capitalismo mostra nos dias
atuais o acirramento de suas contradições e a elevação exponencial da exploração do
trabalho pelo capital e da exclusão de bilhões de pessoas de suas benesses. Para ilustrar
a sua face mais desumanizada, Santos (2003) aponta:

Seja qual for o ângulo pelo qual se examinem as situações características do
período atual, a realidade pode ser vista como uma fábrica de perversidade. A
fome deixa de ser um fato isolado ou ocasional e passa a ser um dado
generalizado e permanente. Ela atinge 800 milhões de pessoas espalhadas por
todos os continentes, sem exceção. Quando os progressos da medicina e da
informação deviam autorizar uma redução substancial dos problemas de
saúde, 14 milhões de pessoas morrem todos os dias, antes do quinto ano de
vida. Dois bilhões de pessoas sobrevivem sem água potável. (...) A pobreza
também aumenta. No fim do século XX havia mais de 600 milhões de pobres
do que em 1960; e 1,4 bilhão de pessoas ganham menos de um dólar por dia.
Tais números podem ser, na verdade ampliados porque, ainda aqui, os
métodos quantitativos das estatísticas enganam: ser pobre não é apenas
ganhar menos do que uma soma arbitrariamente fixada, ser pobre é participar
de uma situação estrutural, com uma posição relativa inferior dentro da
sociedade como um todo. E essa condição se amplia para um número cada
vez maior de pessoas (SANTOS, 2003, p.21).

E para a segunda pergunta acreditamos que sim. O referencial marxista pode
contribuir sobremaneira para o entendimento das contradições e possibilidades da
prática docente na escolarização de jovens e adultos trabalhadores. Essa concepção pode
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ser assegurada na própria natureza epistemológica e metodológica do marxismo, como
aponta Araújo (2008):

E a visão de mundo marxista, seja em seu nascedouro, seja em seu processo
de explicação desde o final do século XIX, com suas vertentes e tendências,
guarda estreitas relações com a questão educacional, dada a sua preocupação
com o ser do homem no interior da sociedade capitalista. Afinal, a existência
humana implica sua educação, colocando-se esta como uma dimensão
irredutível da mesma. (pg. 41)

Assim, o esforço teórico da pesquisa é pensar o seu objeto principal – a prática
docente de história no PEJA – a partir desse referencial, buscando no processo de
produção teórica e empírica da pesquisa indicar a atualidade do marxismo como escopo
analítico (LOMBARDI, 2008). Na contemporaneidade, tal referencial é comumente
criticado e considerado obsoleto para o entendimento das contradições e desafios que
nosso tempo histórico coloca. Lombardi (2008) aponta basicamente dois aspectos onde
as críticas ao marxismo se estruturam: o primeiro reside na sua historicidade; para
alguns desses críticos, o marxismo está comprometido com uma forma de pensar dos
séculos XVIII e XIX e, portanto, com uma concepção histórica mecanicista e
economicista, como atesta o autor nesse fragmento:

Identificando o marxismo como uma concepção racionalista, realista,
objetivista, totalizante e historicista, as perspectivas novidadeiras não
poderiam deixar e apregoar a existência de uma “crise do marxismo” e a
necessidade de sua superação por uma nova teorização do social
(LOMBARDI, 2008, pg. ix)

O segundo aspecto está no processo histórico de superação da experiência do
socialismo real, datado do final dos anos de 1990. Nessa perspectiva, a crise da
experiência socialista da URSS e de países da Europa serve de base para o discurso
antimarxista crescer em força e dimensão, ganhando força principalmente com a
expressão do fim da história e com a crença de que a derrocada dessa experiência seria
por si só a certeza da supremacia do capitalismo como única forma possível de
organização societária. Contrapondo-se a essa ideia e baseado na obra de Eric
Hobsbawm, Lombardi (2008) assinala:
Para os defensores do capitalismo, a derrocada do socialismo real era a
confirmação de sua convicção no mercado. Entretanto, a profunda crise em que
o neoliberalismo mergulhou ao longo da década de 1990, juntamente com o
espetacular fracasso dessas políticas aplicadas como terapia de choque nos
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países ex-socialistas, deixaram claro que a contra-utopia socialista também se
encontra em bancarrota, com sua fé teológica na economia de um mercado sem
qualquer restrição, em condições de competição ilimitada, e que se acreditava
ser capaz de produzir “não apenas o máximo de bens e serviços, mas também o
máximo de felicidade”. É essa situação que reafirma aos socialistas sua
convicção de que todos os assuntos, inclusive a economia, são demasiadamente
importantes para serem deixados ao mercado (LOMBARDI, 2008, pg. xv)

Buscando problematizar esse discurso antimarxista, entendo ser necessário
considerar o aspecto dialético da concepção do materialismo histórico e principalmente
considerar que tal referencial sofreu ao longo de sua existência um pujante processo de
transformação e evolução que se desdobrou em diferentes escolas e tendências, seja de
caráter teórico-metodológico, seja de caráter politico-ideológico. Em diálogo com tais
autores filiados a essa perspectiva transformadora na trajetória do pensamento marxista,
como Nicos Poulantzas, Edward Thompson, Ricardo Antunes, Marilena Chauí e outros,
procuro romper com uma abordagem economicista da realidade e seus determinantes.
Esses autores, apresentam em suas produções teóricas, um aspecto central para a base
teórica dessa pesquisa, a saber: as possibilidades e contradições das estratégias de luta
de classe nos marcos do capitalismo. Considero suas construções teóricas como
ferramentas fundamentais para o entendimento das contradições e possibilidades do
ensino de história com alunos trabalhadores em processo de escolarização.
Dessa forma, procuramos, como Eric Hobsbawm (LOMBARDI, 2008),
considerar na produção marxista a base fundamental para pesquisas em educação de um
determinado

tipo,

aquelas

contextualizadas

e

principalmente,

comprometidas com a transformação da realidade em que vivemos.

vinculadas

e

Empenhados,

assim, como indica a provocação de Milton Santos, com a necessidade de construção de
uma outra “globalização”:

(...) ao (re) colocar em discussão a perspectiva marxista e sua relação com a
pesquisa educacional, também esperamos contribuir com as lutas políticas e
ideológicas, notadamente defendendo uma perspectiva histórica que não
abdicou de entender como o mundo veio a ser o que é hoje e muito menos de
plantear uma alternativa revolucionária que possibilite avançar para um
mundo melhor (LOMBARDI, 2008, pg. xvii)

No próximo item, pretendo relacionar os aspectos conceituais e históricos
apresentados aos elementos que forjaram o crescente processo de precarização e
proletarização dos docentes brasileiros nas últimas quatro décadas.
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1.2 Precarização e proletarização do magistério no tempo presente.
Eu e os meus companheiros
queremos cumplicidade
prá brincar de liberdade
no terreiro da alegria
Chico César

Neste item vou dimensionar o atual debate sobre a natureza do trabalho docente
relacionando-o com a conjuntura em que se encontra inserido e que foi problematizada
no item anterior. Aponto que a nova configuração da função social da escola, no
contexto histórico atual que procurei apresentar, provocou alterações significativas na
organização e gestão da educação pública e resvala de forma contundente na construção
da identidade do docente e nos marcos de seu trabalho:

(...) a gestão da identidade profissional dos docentes é uma tarefa central no
governo e na condução do sistema educacional e escolar de uma nação.
Definir pelo discurso que categoria é essa, como deve agir, quais suas
dificuldades e problemas é produzir uma parcela das condições necessárias à
fabricação e à regulação da conduta desse tipo de sujeito. (ABREU &
LANDINI, 2003. p.05).

Considero, então, que as reformas curriculares no Brasil se efetivaram a partir da
década de 1990, num cotidiano escolar em que as relações de trabalho e suas
contradições têm acirrado a crise da identidade docente nos aspectos da função e
finalidade da escolarização e da aprendizagem significativa dos alunos.
O debate sobre identidade e prática docente, no tempo presente, tem levado
alguns autores a considerar uma categoria de análise central: a proletarização do
magistério. Nessa perspectiva de análise, a proletarização docente na educação básica é
entendida como consequência direta de uma nova divisão de trabalho na prática do
professor, que passa a ser regido pelos marcos da lógica da produção fabril: alienação,
repetição de tarefas, produção de mais-valia, apartamento entre concepção e produção,
além de outros dados que passam a ser identificados como elementos de análise da
realidade escolar e do trabalho docente. (ABREU & LANDINI, 2003)
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Fontana e Tumolo (2008) identificam e analisam a produção acadêmica· que
abordou a questão do trabalho docente na perspectiva da proletarização do magistério
durante a década de 1990 no Brasil. Os autores entreveem o tratamento analítico do
tema em tais produções. Para tanto, mapearam quatro grandes discussões da temática: 1.
a feminilização do magistério, 2. a (re) organização escolar e a atividade docente, 3. a
organização de classe dos professores e 4. docente como trabalhador produtivo.
Dentro desse quadro mapeado pelos autores, busco atrelar a pesquisa - para
efeito de identificar as práticas docentes no ensino de história na educação de jovens e
adultos a partir do cotidiano escolar do PEJA - ao tratamento analítico que considera a
(re) organização escolar e a atividade docente. Além desses elementos, incluo ainda a
organização de classe dos professores, na perspectiva de considerar a proletarização
como fruto das alterações na estrutura escolar e na atividade docente, a partir das
necessidades que a conjuntura econômico-social coloca e do perfil de classe desse
profissional:
A crescente desqualificação e fragmentação do seu trabalho, a
“popularização” do ato de ensinar, o desprestigio social da ocupação, a baixa
remuneração e a presença dos especialistas na escola são fatores que induzem
a categoria à sua proletarização. Nesses trabalhos, a proletarização é
analisada a partir das implicações do capitalismo sobre as especificidades do
trabalho do professor em seu fazer pedagógico, e as consequências deste
movimento na autonomia e no controle do professor em relação ao seu
trabalho. (FONTANA & TUMOLO, 2008, p. 03)

Esse processo de proletarização do magistério, segundo Bittar e Ferreira, pode
ser datado e principalmente explicado como consequência direta da ampliação
quantitativa da escola pública no país, a partir da década de 1970. Segundo os autores
citados, nesse momento passa a ocorrer uma crise de identidade docente, podendo-se
indicar como elementos dela constitutivos, dois aspectos significativos: o crescimento
numérico da categoria profissional e a mudança de composição de classe:

Nota-se, assim, que nessa época, o professorado já não portava o perfil do
passado, numericamente inferior e com origem nas camadas médias urbanas
e nas próprias elites. Agora, em decorrência das mudanças estruturais do país
e das reformas educacionais, ele passava a ser uma categoria muito pouco
assemelhada à anterior e submetida a condições de vida e de trabalho
bastante diversas. (.BITTAR & FERREIRA JR, 2006, p. 12).
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Entendo esse processo em seu aspecto mais amplo: as reformas educacionais6
implementadas pelos governos militares vinham no sentido de possibilitar a entrada de
novos segmentos sociais na escola, a partir da construção de uma estrutura de
escolarização

densamente

vinculada

às

necessidades

de

uma

modernização

conservadora em curso e à construção de uma sociabilidade para o consenso. Nesse
sentido, é fortemente identificável o impacto dessa política no período sobre os
professores na conformação de determinados modelos de práticas docentes,
principalmente no âmbito da escola pública.
Podem-se, então, apontar, nesse período, alguns indícios significativos da
proletarização do magistério, entendido aqui como o conjunto de elementos que
identificam as mudanças nas condições socioeconômicas que o professor passa a viver:
1. A formação acelerada em licenciaturas curtas; 2. O arrocho salarial e a perda do status
social e econômico da categoria e, por último, 3. A ampliação do controle
administrativo e pedagógico sobre o trabalho docente.
Para os autores citados, esse controle passa a ocorrer de forma sistemática em
função dessa mudança no perfil dos professores:

Um dos aspectos mais relevantes do processo de proletarização vivido pelo
magistério brasileiro é que ele desmistificou as atividades pedagógicas do
professor como ocupação especializada pertencente ao campo dos chamados
profissionais liberais, ocorrendo, de forma acentuada, a paulatina perda do
seu status social. Teve início a construção da nova identidade social do
professorado do ensino básico, ou seja, a de um profissional da educação
submetido às mesmas contradições socioeconômicas que determinavam a
existência material dos trabalhadores. Estavam plasmadas, assim, as
condições que associariam o seu destino político à luta sindical dos demais
trabalhadores. (BITTAR & FERREIRA JR., 2006, p. 09).

Para Bittar e Ferreira Jr., a inserção dos professores na luta sindical por melhores
condições de trabalho, frente ao processo de precarização ao qual estavam sendo
submetidos, foi potencializado ou esvaziado a partir do lugar social desse professor. O
segmento dos professores pertencentes a frações da classe média alta urbana, e que
sofreram um processo de mobilidade social descendente, vai se destacar na organização
da luta sindical dos professores no final da ditadura militar. Em posicionamento
contrário, os segmentos de classe média baixa e trabalhadora, que passa a vivenciar um
6 Com destaque para as mudanças nas estruturas educacionais trazidas pela Lei n. 5.692/71, na educação
Básica e a Lei 5540/68, na Educação Superior.
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processo ascendente economicamente, vão ser os sujeitos da desmobilização na luta dos
professores:
Essa segunda [vertente] – para quem ser professor significa quase o apogeu
na escala de ascensão social – passa a ter, diante dos problemas da educação
e dos problemas da sua corporação profissional, uma atitude bastante
diferente da primeira, que se proletarizou no trabalho. A segunda camada,
que talvez hoje, em certos centros urbanos do país, constitua a maioria, temse mostrado, de certa forma, conservadora e pouco afeita à luta por
modificações e transformações na educação e na sociedade. (ABRAMO,
1986, p. 78-79 apud BITTAR & FERREIRA JR. 2006).

Essa visão da questão também importa no sentido de outras indagações em
minha pesquisa: como esse professor que se proletarizou (seja por um processo
ascendente ou descendente economicamente) se reconhece socialmente no processo de
escolarização de trabalhadores na EJA? O mundo do trabalho que o aluno jovem e
adulto traz para o universo da sala de aula é reconhecido e problematizado? O
desvelamento das contradições sociais no currículo e na prática do professor de história
ocorre de forma conservadora ou transformadora? O professor identifica na realidade do
aluno as mesmas contradições que as suas a partir das condições materiais da sua
existência como trabalhador?
Para responder essas questões acredito ser importante, num primeiro momento,
analisar as alterações no exercício da prática docente, a partir do processo de mudança
na composição de classe dos professores, identificando de que forma a condição de
proletário atual ou a sua origem proletária refletem na sua prática docente, na
perspectiva de desvelar as possibilidades de um cotidiano escolar mais autônomo, ou
não, para esse docente.
E que mudanças foram trazidas para o trabalho docente na atualidade?
Abreu e Landini (2003) centram sua análise sobre tais condições, afirmando que
a mudança mais significativa nas relações de trabalho do docente seria aquela vinculada
à ampliação do controle administrativo e pedagógico sobre o seu trabalho Nesse
cenário, o professor ficaria reduzido a um mero transmissor de saber, apartado do
pertencimento e da produção de conhecimento acadêmico e escolar. Alienação e inércia
configuram para Silva (1996) as principais marcas da atual identidade docente:

É como se o professor, em virtude do massageamento contínuo da ideologia,
tivesse incorporado e fixado na configuração da sua identidade os
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comportamentos de passividade e inércia e, por que não dizer, o próprio
sentimento de inutilidade (SILVA, 1996, p.78).

Esse elemento é analisado por Tardif & Lessard (2009) no sentido de reconhecer
a introdução massiva e sistemática de “controles burocráticos na gestão do trabalho
docente” (p.25), que vão assumindo cada vez mais um caráter prescritivo sobre o
trabalho do professor: “(...) introduzem medidas de eficiência e um controle cerrado do
tempo (mensuração das tarefas por minutos). O currículo torna-se pesado; ele é
separado em partes muitas vezes sem relação entre si, engendrando o parcelamento do
trabalho” (p.25).
Esse debate interessa à pesquisa na medida em que existe também uma tentativa
de romper com essa perspectiva normativa e moralizante de entendimento do trabalho
docente. Os gestores de políticas públicas, por exemplo, procuram dimensionar o que os
professores deveriam fazer e, no inverso dessa perspectiva, perguntamos o que
realmente fazem e o que são, como trabalhadores, no contexto escolar. (TARDIF &
LESSARD, 2009).
Alguns autores relativizam o olhar analogista da teoria da proletarização,
reconhecendo outros elementos constitutivos da produção da identidade e prática
docente. Para isso, afirmam que o trabalho docente não está vinculado diretamente à
lógica da produção de mercadorias na sociedade capitalista e que o professor da escola
pública, com seu trabalho, não produz mais-valia, portanto não poderia ser reduzido a
um proletário no sentido estrito do termo (ABREU & LANDINI, 2003).
Apoiando-se em Saviani (2008), Costa (2009) indica e problematiza essa
questão, considerando o professor como um intelectual que exerce um trabalho de
natureza imaterial, caracterizado por um grau significativo de produção subjetiva e
intencional de saber/conhecimento, através do:

(...) ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a
humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos
homens (...) para produzir materialmente o homem precisa antecipar em
ideias e objetivos da ação que significa que ele representa mentalmente os
objetivos reais. Essa representação inclui o aspecto das propriedades do
mundo real (ciência), de valorização (ética) e de simbolização (arte). Tais
aspectos, na medida em que são objetos de preocupação explicita e direta,
abrem a perspectiva de uma outra categoria de produção que pode ser
traduzida pela rubrica “trabalho não material”. Trata-se aqui da produção de
ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos. Numa palavra, trata-se da
produção do saber, seja do saber sobre a natureza, seja do saber sobre a
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cultura, isto é o conjunto da produção humana. Obviamente, a educação
situa-se nessa categoria de trabalho não material (SAVIANI, 2008, pg. 12-13
apud COSTA, 2009, pg. 60).

Mesmo considerando essa característica central na natureza do trabalho docente
e seu afastamento dos marcos de um trabalho fabril/manual estrito senso, não se pode
deixar de considerar que o trabalhador docente se encontra subordinado à lógica da
produção nos padrões definidos pelo modelo societário capitalista. A finalidade primeira
da atuação do trabalhador docente, qual seja, a de formar os filhos dos trabalhadores e
os próprios trabalhadores, se considerarmos as especificidades da educação de jovens e
adultos, se desenvolve como um trabalho improdutivo, porém central para o
desenvolvimento do próprio sistema: “longe de ser uma ocupação secundária ou
periférica em relação à hegemonia do trabalho material, o trabalho docente constitui
uma das chaves para a compreensão das transformações atuais das sociedades de
trabalho” (TARDIF & LESSARD, 2009, p. 17).
Nisso reside um grande paradoxo, pois ao tentar identificar o lugar do
trabalhador docente no conjunto dos outros trabalhadores, de um lado indicamos
claramente a ampliação significativa do controle burocrático e ideológico sobre a sua
natureza e a sua desqualificação além da perda de status social, em comparação a outras
esferas produtivas, aspectos que o aproximam da dimensão da proletarização docente.
De outro lado, reconhecemos a ampliação de sua centralidade e importância como
espaço de socialização nos tempos atuais, o que o aproxima da dimensão da
profissionalização docente:

Com efeito, o ensino no contexto escolar representa há quase três séculos o
modo dominante de socialização e de formação nas sociedades modernas. A
partir do século XVI e XVII, juntamente com a emergência de novas formas
de poder do estado, com a industrialização e a urbanização, o ensino em
ambiente escolar se impõe pouco a pouco como uma nova prática social
institucionalizada que irá substituir progressivamente as outras formas de
socialização e de educação (tradicionais, familiares, locais, comunitárias,
informais, etc.). Ora, longe de se desfazer com o tempo constata-se que esse
modo de socialização e formação, que chamamos de ensino escolar, não para
de expandir-se (TARDIF & LESSARD, 2009, pg. 23).

Seria essa questão mesmo um paradoxo?
Tentando problematiza-la, buscarei o confronto dessas duas dimensões do
trabalho docente (proletarização - profissionalização), a partir da contribuição de Tardif
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& Lessard (2009) que procuram, no debate, analisar tais dimensões em seus aspectos
mais complexos. Apoiado em Marx, os autores indicam para a discussão sobre a
proletarização os fundamentos filosóficos que definem determinados “modelos teóricos
do trabalho” (pg. 28). A contribuição de Marx, nesse caso, reside no entendimento da
natureza do trabalho como um processo que altera sujeito e objeto:

Trabalhar não é exclusivamente transformar um objeto em alguma coisa, em
outro objeto, mas é envolver-se ao mesmo tempo numa práxis fundamental
em que o trabalhador também é transformado por seu trabalho. Em termos
sociológicos, dir-se-á que o trabalho modifica profundamente a identidade do
trabalhador: o ser humano torna-se aquilo que ele faz (TARDIF &
LESSARD, 2009, pg. 28-29).

Nessa perspectiva, os autores consideram como sujeito o indivíduo na ação do
trabalho e como objeto a natureza e/ou matéria inerte. Porém, em vez de atuar sobre a
natureza ou matéria inerte, o trabalhador docente atua sobre outros indivíduos, sujeitos
também. Essa dimensão altera significativamente a noção da ação do sujeito sobre o
objeto, já que a atividade-fim do professor é educar outro individuo que não é passivo.
A contribuição nessa análise é de poder indicar, como Marx aponta, que o trabalhador
docente não fica imune ao objeto e ao processo de seu trabalho: quem é seu
aluno/sujeito e como se constroem as práticas e opções do docente são aspectos que
estarão marcados pela dinâmica dessa interação no cotidiano escolar:

(...) Nossa tese é de que os modelos de trabalho material e tecnológico não
podem explicar o processo de trabalho sem negá-lo ou desfigurá-lo, quando
ele acontece num contexto de interações humanas, como é o caso do trabalho
docente. Com efeito, ensinar é trabalhar com seres humanos, sobre seres
humanos, para seres humanos. Esta impregnação do trabalho pelo “objeto
humano” merece ser problematizado por estar no centro do trabalho docente
(TARDIF & LESSARD, 2009, pg. 31).

Assim, mesmo sofrendo forte controle sobre a dinâmica de seu trabalho, posso
considerar que a natureza da relação entre sujeito – objeto, no caso da atuação docente,
amplia a possibilidade de autonomia/resistência nesse fazer.
Então, pode-se considerar que o professor estaria mais próximo de uma
dinâmica de profissionalização do que de proletarização? Suponho que não.
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Tentando responder essa questão, vou estabelecer, inicialmente, os marcos que
definem o processo de profissionalização de uma determinada categoria profissional e,
nesses marcos, indicar o nível de profissionalização possível no contexto societário em
que hoje se estabelece a docência. Para Tardif & Lessard, a definição de construção dos
padrões de uma profissão seria:

Uma profissão, no fundo, não é outra coisa senão um grupo de trabalhadores
que conseguiu controlar (mais ou menos completamente, mas nunca
totalmente) seu próprio campo de trabalho e acesso a ele através de uma
formação superior, e que possui uma certa autonomia sobre a execução de
suas tarefas e os conhecimentos necessários à sua realização (TARDIF &
LESSARD, 2009, pg. 27).

E no caso da docência, como esses marcos de profissionalização se estabelecem?
Quando estudamos a categoria dos docentes e seu processo de profissionalização, é
importante identificar que tal processo é sempre marcado pela tutela do Estado em sua
construção. Exemplificando com a realidade da Europa e América do Norte, Tardif &
Lessard, (2006) afirmam:

Tanto na Europa quanto na América do Norte observa-se a existência de
alguns consensos a respeito disso: dar novamente poder, sobretudo aos
estabelecimentos locais e aos atores da base; promover uma ética profissional
fundamentada no respeito aos alunos e no cuidado constante de favorecer sua
aprendizagem; (...) derrubar as divisões que separam os pesquisadores e os
professores experientes e desenvolver colaborações frutuosas; valorizar a
competência profissional e as práticas inovadoras mais que as ações
realizadas segundo receitas ou decretos (...) (TARDIF & LESSARD, 2009,
pg. 26).

Os autores ponderam, no entanto, que tais “proposições generosas” do Estado
não chegam a ser incorporadas no cotidiano escolar e no desenvolvimento da
profissionalização do docente e, em alguns casos, representam até um obstáculo a essa
profissionalização.

Enfim, a própria estruturação das organizações escolares e do trabalho dos
professores se presta pouco a uma profissionalização séria desse oficio:
fechado em suas classes, os professores não tem nenhum controle sobre o que
acontece fora delas; eles privilegiam, consequentemente, práticas marcadas
pelo individualismo, ausência de colegialidade, o recurso à experiência
pessoal como critério de competência, etc. Em suma, longe de estar se
profissionalizando, constata-se que esses diferentes fatos levantam no fundo
toda a questão da proletarização do trabalho docente ou, ao menos, da
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transformação de grupos de professores em equipes de executivos que não
tem nenhum vinculo com as decisões que os afetam. (TARDIF & LESSARD,
2009, pg. 27).

Em diálogo com essas questões indicadas pelos autores, concordo discordando
de suas teses em alguns aspectos centrais, a saber: considero que o docente está
mergulhado numa dinâmica societária e educacional que o coloca em condição de
proletarização. Tal dinâmica é entendida, nesse caso, em duas dimensões: a primeira
seria a ampliação do controle sobre o fazer docente, consequência, no caso brasileiro, do
processo de estatização e obrigatoriedade do ensino em processo continuo e ascendente
desde o século XX; a segunda, a mudança na composição de classe de origem desse
docente.
Considerando, porém, uma proletarização que não implica, necessariamente, em
total passividade e alienação, pondero que a atuação do Estado brasileiro caminha no
sentido de acirrar tal condição de proletarização, principalmente por uma lógica que
procura cada vez mais ampliar o controle sobre a autonomia docente. A ação tutelada do
Estado, através de reformas e decretos, muito mais condiciona os professores nos
marcos de sua proletarização do que efetivamente garante a sua profissionalização, se
considerarmos os elementos econômicos, políticos e ideológicos indicados no item
anterior e sua relação com os projetos educacionais gestada no contexto brasileiro
estudado e o seu impacto sobre e no trabalho docente.
É nessa perspectiva analítica que pretendo, com a pesquisa empírica, identificar
nas trajetórias dos professores de história do PEJA a sua condição, ou não, de
proletarização. O problema central que pretendo destacar é, a partir de tal referencial e
no contexto social e educacional traçado, o grau de autonomia do trabalhador docente
do PEJA, identificando a autonomia como uma possibilidade de construção contrahegemônica nos marcos da escolarização oficial. Se partirmos do pressuposto de que a
função da escolarização no escopo da modernidade é a emancipação humana, cabe
indagar como resiste e existe de forma autônoma, ou não, esse docente no atual
processo de precarização de suas condições de trabalho e de ajustamento da função
social da escola às necessidades do capital (NEVES, 2005).
Apoiando-me, na construção de Itacy Baso (1998), considero que o apartamento
da produção do conhecimento e, consequentemente, uma prática docente alienante se dá
pela ruptura e contradição entre o sentido do trabalho docente, protagonizado pelos
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professores, e o significado e finalidade da escolarização determinada pelo conjunto da
sociedade: “(...) o trabalho do professor será alienante quando seu sentido não
corresponde ao significado dado pelo conteúdo efetivo dessa atividade previsto
socialmente, isto é, quando o sentido pessoal do trabalho separa-se de sua significação
(BASO, 1998, p.04)”.
Ampliando essa possibilidade analítica, pode-se considerar que a autonomia do
professor se estabelece no cotidiano escolar a partir do vínculo que ele faz entre o seu
sentido pessoal/político para o processo de escolarização de seus alunos e os
significados da escolarização que estão em disputa na sociedade. Romper com os
significados da escolaridade hegemonicamente definidos e legitimados por vários
sujeitos, dentro e fora da estrutura escolar, torna-se possibilidade concreta de construção
de práticas docentes mais autônomas.
Esse desafio é assumido por muitos docentes, na tentativa de ressignificar o
currículo escolar de história através de uma prática que valorize a cultura e o universo
de vida do aluno, garantindo, no seu processo de escolarização, a possibilidade de
expressar suas opiniões, visões de mundo e principalmente, de problematizar suas
experiências como classe trabalhadora e oprimida. Reafirma-se, dessa forma, a
dimensão cultural e transformadora da educação que, por ser uma experiência humana,
agrega em seu fazer um potencial de mudança permanente. Assim, na experiência
dialógica e dialética entre professor e aluno, possibilita a construção de uma prática
projeto educacional coletivo/popular e comprometido com sua condição de classe
trabalhadora, para o aluno-trabalhador e para o professor-trabalhador.

1.3 Educação de jovens e adultos e os desafios docentes
Cada um de nós compõe a sua história,
e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, e ser feliz.
Almir Sater

Neste item pretendo travar uma discussão que situe os elementos centrais do
campo da educação de jovens e adultos, procurando nesse quadro, problematizar os
desafios docentes colocados para a atuação do professor nessa modalidade de ensino no
contexto histórico atual.
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O processo de ampliação da escolarização na sociedade brasileira, a partir dos
meados do século XX, sempre esteve atrelado à formação de um determinado modelo
de trabalhador e de homem. Os anos de 1940 e seu processo ascendente de urbanização
e industrialização e de novas necessidades na construção de marcos societários
impuseram, como tarefa ao Estado, uma atuação orgânica para a inclusão de segmentos
sociais até então afastados da possibilidade de escolarização. Essa inclusão/formação se
estrutura em duas dimensões: o dualismo escolar e a perpetuação da desigualdade,
considerados como marca identitária, segundo Peregrino, dos projetos de educação e
sociedade, respectivamente:

(...) o fato é que, não só em termos factuais, mas fundamentalmente em
termos analíticos, é impossível entendermos a sociedade brasileira apartados
da categoria que nos permite sua explicação e análise: desigualdade. (...) No
âmbito da educação, a questão se afirma e se atualiza. Numerosos estudos
(...), de filiações teóricas e ideológicas diversas, realizadas em períodos
históricos diferentes – mas que possuem em comum o fato de produzirem
análises acerca dos mecanismos de expansão da educação no Brasil -, vem
mostrando os movimentos de expansão da educação, que passa a incorporar,
em seus espaços e por tempo cada vez mais longo, grupos sociais antes
excluídos dos muros institucionais. No entanto operam traduzindo-se em
fragilização da estrutura escolar e realizando, ao final, a expansão de uma
escola que se amplia, tornando-se cada vez “menos” escola (PEREGRINO,
2008, p. 115/116)

Essa dinâmica ganha contornos mais nítidos quando consideramos o processo de
institucionalização da educação de jovens e adultos trabalhadores nas políticas públicas
de escolarização. Não vou optar por um longo resgate histórico desse processo, pois tal
tarefa já foi feita por importantes autores (RUMERT e VENTURA, 2011; VENTURA.
2011; FÁVERO, 2011). O que tentarei construir neste item será a problematização
desse processo, a partir do debate sobre a permanência, ou não, dos referenciais da
educação popular e do pensamento de Paulo Freire – marcos históricos importantes na
sedimentação teórica e nas mudanças jurídico-legais para a EJA no século XX – nos
sistemas oficiais de ensino e consequentemente, na prática docente de seus sujeitos.
Atualizando o modelo de escolarização oficial de educação de jovens e adultos e
aproximando-o das questões conjunturais e escolares apresentadas nos itens anteriores,
pode-se considerar que atualmente as políticas oficiais de escolarização estão em
consonância com o universo da nova pedagogia da hegemonia. As políticas públicas
para a EJA se desenvolvem, em certa medida, como o cumprimento das exigências da
conjuntura externa e da necessidade de formação e adaptação do público não
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escolarizado ou precariamente escolarizado às novas tecnologias e à sociabilidade do
período. O discurso recorrente é o de que mais escolaridade se torna garantia de
empregabilidade e tal ideia, em última instância, corrobora a manutenção da lógica da
dualidade presente na escola moderna como um todo e nas estruturas escolares
brasileiras de forma específica: uma formação precarizada para determinados setores da
sociedade. A precarização dessa formação consolida a lógica de uma formação para as
classes empobrecidas materializada na retórica da educação para o trabalho e que
objetiva e entende a inclusão social como sinônimo de inserção no mercado de trabalho,
cada vez mais caracterizado pelo desemprego estrutural. Na modalidade da educação de
jovens e adultos, esse discurso se materializa em projetos e programas oficiais que em
última instância pouco contribuem para uma formação emancipadora, voltando-se quase
exclusivamente para a lógica da certificação:

Assim, as marcas estruturais desta década na educação de jovens e adultos
foram a reiteração da sua marginalidade no sistema educacional,
acompanhada pela oferta de uma educação reles para a maioria da população
– embora tenha sido ampliada a possibilidade de certificação referente a
alguma escolarização. Em outras palavras, o Estado substitui a ausência de
oferta por cursos diferenciados, que guardam como ponto comum uma
“certificação vazia”, incapaz de alterar de forma significativa o quadro de
baixa escolaridade. (VENTURA, 2011, p. 92)

Segundo Fávero (2011), as políticas públicas atuais de EJA, podem ser
identificadas em dois grandes espaços de implementação: a oferta de programas de ação
e projetos pelo governo federal, que se caracterizam como propostas emergenciais que
alcançam um fraco impacto nas demandas colocadas por esse público

para a

sociedade7. O segundo espaço - e onde se insere o objeto da pesquisa – é a oferta pelos
sistemas estaduais e municipais. Em tais redes, são especialmente ofertadas a
alfabetização e ainda, a complementação do ensino fundamental e o ensino médio.
Identifico que, diferente do primeiro espaço de implementação, onde a oferta se
estabelece em forma de parceria com entidades da sociedade civil e de focalização em
determinados públicos/faixa etária, a oferta pelas redes municipais e estaduais tende a se
constituir como uma política pública universal, que vem ao longo dos anos se

7 E no caso das últimas décadas, entre essas iniciativas, destacam-se ações como o PRONERA,
PROJOVEM e Brasil Alfabetizado, nos governos Fernando Henrique Cardoso e Luis Inácio da Lula.
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fortalecendo dentro das estruturas da aparelhagem estatal em unidades escolares e com a
atuação de professores do quadro funcional dessas redes.
Esse processo de institucionalização pode ser analisado em duas dimensões, a
primeira enxergando a positividade do processo, pela inclusão da EJA como uma
política pública sedimentada enquanto modalidade e garantida em termos de
financiamento e ação pedagógica. A segunda dimensão, por sua vez, enxerga nessa
institucionalização um engessamento e uma burocratização desse modelo de
escolaridade ofertado aos jovens e adultos trabalhadores, que passam a dialogar muito
mais com a tradição escolar do que com os referenciais da educação popular, mesmo
sendo, estes últimos, elementos fundantes na delimitação dos novos marcos legais da
EJA nas últimas décadas8.
Uma forma de inferir tal processo pode ser o de identificar, em tais políticas
públicas, as diferentes formas de olhar o aluno jovem e adulto trabalhador. Miguel
Arroyo (2001), instigando tal debate, indica que, a partir da segunda metade do século
XX, conjugam-se e coexistem duas possibilidades de concepção da EJA; uma primeira,
onde se sedimentam as políticas oficiais, marcadas por um lugar, ainda condicionado
por uma visão de desqualificação do público dessa modalidade: “Os lugares sociais a
eles reservados – marginais, oprimidos, excluídos, empregáveis, miseráveis... – tem
condicionado o lugar reservado a sua educação no conjunto das políticas oficiais (p.
10)”; uma segunda concepção, assentada numa perspectiva pedagógica progressista e
crítica, que tem gerado experiências significativas de aprendizagem de jovens e adultos
trabalhadores.
A intenção do autor citado seria a de identificar, nas políticas oficiais a
permanência ou não do que ele chama de legado da educação popular (idem, p. 10), na
intenção de chamar atenção para a atualidade de seus referenciais e, principalmente, em
suas palavras, radicalizá-lo como estratégia de escolarização pelos sujeitos atuantes em
tais políticas e redes; principalmente, porque identifica que as condições de vida dos
alunos jovens e adultos trabalhadores não escolarizados – elemento central de sentido da
educação popular – continuam, para o autor, atuais:

8 Destacam-se como dispositivos legais os seguintes documentos: Constituição Federal de 1988; a Lei de
Diretrizes e Base da educação Nacional (Lei 9394/96) e por último as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a educação de jovens e adultos (Parecer CNE/CEB 11/2000).
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A educação popular, a EJA e os princípios e as concepções que inspiraram na
década de 1960 continuam tão atuais em tempos de exclusão, miséria,
desemprego, luta pela vida, pelo teto, pelo trabalho. Tão atuais que não
perderam sua radicalidade porque a realidade vivida pelos jovens e adultos
populares continua radicalmente excludente (ARROYO, 2001, p. 11).

É nesse contexto histórico e teórico, brevemente delimitado, que identifico os
níveis de contribuição e incorporação do legado da educação popular nas práticas
docentes num processo formal de escolarização. Continuando a problematização dessa
questão, Arroyo (2001) aponta ser necessário um olhar específico sobre os alunos nessa
modalidade e principalmente o reconhecimento de sua condição como classe
trabalhadora e oprimida para a manutenção desse legado. Para o autor, o campo da EJA,
seja em termos legais, seja em termos conceituais, conseguiu imprimir e incorporar o
legado da educação popular em sua concepção, mesmo alertando para a possibilidade da
perda de tais referenciais nos projetos oficiais de escolarização aplicados nas redes
públicas:
Como nomear os educandos populares em tempos de exclusão? Esta foi uma
questão primeira, o primeiro olhar, o foco central de qualquer proposta
pedagógica de EJA. Possivelmente aí comecem a diferenciar-se as
concepções e propostas para a EJA: como os vemos, como eles se veem. Aí
podem começar os limites das propostas que pretendem converter a educação
de jovens e adultos em uma modalidade de educação básica nas etapas de
ensino fundamental e médio. A questão será apenas reconhecer a
especificidade etária nessa modalidade e nessas etapas? Não é essa a rica
herança de quatro décadas da EJA (ARROYO, 2001, p. 12).

Diferenciando a EJA das concepções de educação escolar para crianças e
adolescentes, onde o elemento identificador é o conceito de ensino estruturado na lógica
etária, busca-se na reafirmação do legado da educação popular, reconhecer a educação
de jovens e adultos como uma etapa com suas especificidades, nomeando, em sua
definição legal, pedagógica e política, os alunos trabalhadores não como educandos de
uma etapa de ensino, mas como sujeitos que carregam em suas existências uma gama
complexa de características sociais e culturais, que invadem cotidianamente as salas de
aulas noturnas, desafiando os docentes a apurar o olhar, principalmente para além do
conceito restrito de ensino: “As riquíssimas experiências de educação de jovens e
adultos que na atualidade continuam se debatendo com essas inquietações merecem ser
respeitadas, legitimadas e assumidas como formas públicas de garantir o direito público
dos excluídos à educação” (ARROYO, 2001, p. 13).
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Considero, assim como o autor, a necessidade de radicalização desse legado.
Esse compromisso se situa na pesquisa, quando proponho – ao me aproximar da prática
docente de história do PEJA – investigar centralmente esse aspecto: os professores
incorporam referenciais curriculares críticos e freireanos em sua atuação docente?
Como o referencial freireano e da educação popular chegaram e se mantiveram nos
universos cotidianos de trabalho desses professores?
A identificação e problematização de práticas docentes vinculadas e
comprometidas com a transformação social, fortemente identificada ao pensamento
freireano, torna-se uma questão relevante para a compreensão de meu objeto de
pesquisa, suscitando, com isso, algumas indagações: como os professores lidam com
essa perspectiva de atuação docente no PEJA? Encaram o processo de escolarização de
seus alunos como potencialmente transformador das estruturas sociais? Formam para
uma inserção social mais autônoma e crítica de seus alunos?
Tais questões são inseridas na perspectiva freireana de pensamento, a partir de
um aspecto: quais seriam as possibilidades reais de uma relação simétrica e dialógica
entre professor/aluno ou ainda, entre letrado/não letrado? Para determinados autores,
tal possibilidade não seria possível, e esse aspecto constitui um ponto relevante nas
críticas em torno das categorias do pensamento freireano e da educação popular.
Em uma dessas concepções contrárias, a de Lovisolo (1990), focaliza a
assimetria dessa relação pedagógica. O autor também considera a prática educativa
direcionada para adultos essencialmente um paradoxo, já que a educação moderna
estabeleceu uma convenção (durkheimiana) onde o natural seria educar crianças,
entendendo a prática educativa como intrinsecamente geracional.
Nessa concepção, a educação seria o espaço formal para possibilitar aos mais
novos o acesso a um produto cultural que deveria ser perpetuado pelas novas gerações.
Assim, todas as ações de educação que saíssem dessa lógica geracional, não teriam
legitimidade ou se constituiriam numa ação desprovida de intencionalidade pedagógica
ou reduzida à mera politização da educação. Hanna Arendt, citada por Lovisolo, afirma
de forma categórica, que:

Quem quer que queira educar adultos, na realidade, pretende agir como
guardião e impedi-los da atividade política. Como não se pode educar
adultos, a palavra educação soa mal em política; o que há é um simulacro de
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educação, enquanto o objetivo real é a coerção sem uso da força.
(LOVISOLO, 1990, p. 73)

Nessa visão, práticas docentes comprometidas com ideário freireano reduziram
os educadores a guardiões de ideários distantes e de pouca receptividade no universo
cultural das camadas populares. Em razão de tamanho distanciamento, esses intelectuais
procurariam impor, através da intervenção educativa, uma concepção política àqueles
sujeitos, entendendo, desse modo, a relação entre povo e intelectual a partir da
dicotomia classe alta e classe baixa. Usando a produção de Berger, Lovisolo destaca a
seguinte afirmação do autor sobre a educação popular:

(...) é um projeto de indivíduos das classes altas, dirigido a uma população de
classe baixa. É a segunda desta classe, e não a primeira, a que deve ser
conscientizada (...). Assim, uma suposição crucial do conceito é a de que as
pessoas da classe baixa não entendem sua própria situação, que necessitam de
esclarecimentos a respeito e que este serviço pode ser proporcionado por
seletos indivíduos das classes altas (LOVISOLO, 1990, p.79).

Lovisolo continua sua análise indicando que na educação popular existe uma
relação hierárquica que reduz os adultos a serem educados em crianças e/ou rebanhos.
Indica, ainda, que Paulo Freire e seus “discípulos” elaboraram um “drapeamento
ideológico” na tentativa de conciliar o inconciliável:

É como se estes argumentos de fato pretendessem remover o paradoxo de se
educar adultos, no sentido de considerá-los como rebanho ou como crianças e
que, no fundo, significaria o uso da coerção sem o emprego da força que
Arendt apontou. Havia então que remover a convenção, de superar os
paradoxos que no seu seio estabeleciam. Para isto, Freire e seus discípulos
conformaram um drapeado convincente, se medido pelo número de
intelectuais dispostos a apoiá-los. Esta ideologia afirma que havia uma forma
de educação libertadora que conciliava educadores e educandos na qual ambos
aprendiam, e se postula como caminho de construção da liberdade e como
forma de interação de qualquer sociedade de homens livres (LOVISOLO,
1990, p. 81).

O debate sobre a relação desigual entre letrados e não letrados está presente no
pensamento de Paulo Freire, mas em uma dimensão inversa da apontada por Lovisolo.
Considero que a concepção de Lovisolo de uma educação de adultos como um paradoxo
é completamente incoerente com o referencial freireano. Recorrendo a produção de
Afonso Celso Scocuglia (s/d), identifico, agora, alguns elementos do pensamento
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freireano analisados pelo autor no que tange à relação entre intelectuais e povo e às
possibilidades de simetria dessa relação. Scocuglia diz:

Como resolver tal problema? Como convencer sem manipular? Como
superar o ”democratismo populista” na educação? É possível dirigir sem
impor? Sim, na ação dialógica. Eis a resposta de Freire. Interessante
aprender que a questão dialógica, base da pedagogia freireana - e um dos fios
condutores da explicitação da pedagogicidade inerente aos processos de
mudanças sociais -, delineia uma postura conceitual diferente por parte do
autor. O diálogo que, antes transparecia uma ação interclasses, carregando
consigo uma carga idealista e romântica, não é admissível como tal, se não
como (inter) ação entre “os iguais e os diferentes” contra os antagônicos.
Assim, gradativamente a questão dialógica é mergulhada nas lutas sociais e,
cada vez mais, categorizada como parte do que o autor denomina ação
cultural para a libertação (SCOCUGLIA, s/d, p 331).

Essa afirmação demonstra um aspecto central do pensamento freireano no que
tange à relação entre as classes sociais e as do educador/educando: a incorporação de
novas categorias analíticas, que superaram a visão romântica e idealista de seus
pressupostos iniciais, de base existencialista e personalista. A obra de Lovisolo, para
justificar as contradições e paradoxos da educação popular de base freireana, não
reconhece a progressão analítica do pensamento freireano e a incorporação de
determinadas categorias analíticas, principalmente aquelas vinculadas ao pensamento da
dialética marxista. Scocuglia alerta para a necessidade desse cuidado analítico quando
se trabalha com a produção de Paulo Freire: “Reafirma-se, uma vez mais, a concreta
impossibilidade de se apreender o pensamento freireano sem compreendê-lo como um
movimento cuja única constante é a progressão”. (SCOCUGLIA, s/d, p. 332).

A

argumentação teórica que sedimenta a relação dialógica entre educador e educando no
pensamento freireano, a partir de então, está numa clara adesão à categoria de luta de
classes do pensamento marxista9.
Dessa forma, o antagonismo não está entre educador (letrado/ classe alta) e
educando (não letrado/classe baixa); o antagonismo está entre oprimidos e opressores
dentro do modelo capitalista de sociedade. A ação dialógica protagonizada por
intelectuais e povo na educação popular é uma tomada de posicionamento nessa luta de
classes,

através

do

reconhecimento

pelo

educador/professor

do

seu

lugar

como “educador que também aprende” e principalmente, de sua condição, também, de
9 A discussão sobre classe social e luta de classe, na perspectiva marxista, vai ser aprofundada no capitulo
três do presente trabalho, quando problematizarei as condições de proletarização experenciadas pelos
docentes de história do programa.
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classe trabalhadora, e oprimida. Nesse sentido, fica claro que a assimetria na relação
entre educador-educando, apontada por Lovisolo, não pertence à concepção políticopedagógica freireana dos educadores e intelectuais que comungam dessa concepção e
que, ao aderirem ao referencial crítico, estão se posicionando no processo de disputa
contra setores dominantes e opressores.
No centro dessa discussão e nos desafios que se colocam para o docente na
educação de jovens e adultos trabalhadores e na relação entre educador e educando, está
a questão de reconhecer a educação como possibilidade ou impossibilidade de
conscientização dos indivíduos. Esse é um debate intrincado e requer prudência
analítica, para que não se caia numa visão reducionista dessa delicada e complexa
relação que, antes de tudo, é uma relação política e, portanto deve ser encarada
prioritariamente nessa dimensão.
Resgato, nessa oportunidade, algumas reflexões cunhadas por Marilena Chauí
em seu texto Ideologia e educação (1979), onde a autora tem, entre outras, a intenção de
abordar a tese da conscientização nas práticas educativas. Num primeiro momento, a
autora procura de forma conceitual discutir o que seria consciência e onde
historicamente esta surge como possibilidade de prática social entre os indivíduos. A
autora indica que se situa na gênese de constituição do homem moderno, onde o papel
da consciência servia como escopo para a definição das ideias de “igualdade, da
liberdade e da responsabilidade, isto é, a identidade de todos os homens, garantindo a
dissimulação das diferenças de classe” (CHAUÍ, 1979, p. 36). Esse aspecto central na
constituição do homem moderno, segundo a autora, vai se dissolvendo ao longo do
tempo e nos marcos da ideologia contemporânea, o elemento da consciência perde sua
força, transmutada numa lógica cada vez mais funcionalista:

Na ideologia contemporânea o elemento consciência já não exerce qualquer
papel, tendo sido substituído pelas ideias de eficiência e de competência no
interior dos quadros definidos pela organização. É nisto que a nova ideologia
é mais “honesta” do que a anterior. Nela, a consciência permanece apenas a
titulo de retórica do discurso do poder (o apelo a consciência dos cidadãos) e
como espetáculo oferecido pelo poder (o prêmio de melhor operário,
estudante, policial, empresário, professor, cientista, isto é, aos mais
conscientes de seus deveres e responsabilidades para com o mundo
capitalista). (CHAUÍ, 1979, p. 36).
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A conceituação inicial da autora busca problematizar o que seria então a
conscientização, encarada como “espírito critico” que funcionaria como elemento de
contestação à consciência, definida nas duas dimensões de espaço/tempo indicadas na
última citação. Nessa reflexão, a autora se aproxima das questões colocadas por
Lovisolo, principalmente no que tange a denúncia das ações da educação popular como
possibilidade adestradora dos indivíduos/alunos. Nesse sentido Marilena Chauí pondera:

Em primeiro lugar, haveria o risco de imaginar o aluno (e a classe social)
como uma consciência latente ou virtual, adormecida no seu ser em si e que o
professor (ou a vanguarda) viria atualizar ou despertar. Há o risco de atitude
iluminista. Em segundo lugar, haveria o risco de imaginar o aluno (e a classe
social) como uma consciência de si, que por ignorar-se a si mesma, isto é,
não ser ainda para si, tenderia a manifestar-se através de palavras e de ações
alienadas como “falsa consciência”. Assim sendo, parecerá necessário
esperar que a desalienação ou a consciência “verdadeira” lhe seja trazida de
fora por aqueles que “sabem”. Há o risco ideológico de diferenciar o aluno (e
a classe social) do professor (e da vanguarda) em termos de
imaturidade/maturidade, ignorância/saber, alienação/verdade, em suma,
diferenciar hierarquicamente e fazendo com que um dos polos seja uma
espécie de receptáculo vazio e dócil no qual venha depositar-se um conteúdo
exterior trazido pelo outro polo. Com isto, sob no nome de conscientização,
reedita-se, sob nova roupagem, o conservadorismo e o autoritarismo da
educação que se pretendia combater (CHAUÍ, 1979, p. 36).

Porém, em caminho oposto daquele apontado por Lovisolo, a autora marca ser
necessária a manutenção do debate sobre a questão da conscientização e educação,
estabelecendo, para isso, outra dimensão de análise, através da incorporação da
categoria de consciência contraditória como fenômeno presente nos processos de
conscientização. Esse processo identificado por Chauí sopesa a consciência
contraditória como um fenômeno que se expressa pela “contradição interna entre uma
consciência que sabe e uma consciência que nega o seu saber” (1979, p. 37) e, portanto,
uma consciência que se manifesta e se materializa nos dois polos do processo de
educação: professor e aluno. Considera nesse caso, a possibilidade de uma relação de
simetria na percepção da realidade. E, relacionando tal fenômeno com o processo
educativo, a autora faz as seguintes ponderações:

Não seria mais rica (em termos pedagógicos, políticos e históricos) uma
pedagogia que percebesse e interrogasse esse fenômeno no qual um saber
real, uma consciência verdadeira das condições objetivas é sufocada
internamente sob o peso da adversidade que impede à verdade conhecida e
reconhecida propagar-se numa prática e que, ao contrário, cinde essa
consciência que sabe fazendo-a produzir atos e discursos negadores de seu
saber? (CHAUÍ, 1979, p. 37).
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Essa possibilidade de interpretação rompe com um aspecto central nas críticas ao
caráter iluminista da educação popular, pois essa perspectiva não considera a prática
educativa como uma intervenção ideológica de um grupo sobre o outro e viria de fora
do universo de vida e da consciência dos sujeitos a serem educados. A autora conclui:

Em lugar de nos comprazermos no maniqueísmo apaziguador de certas
dicotomias, nas quais tanto a ignorância quanto a verdade vem de fora, tanto
o mal (a opressão) quanto o bem (a libertação) também vem de fora, não
seria mais rica uma pedagogia que levasse a serio o fenômeno da consciência
contraditória? Por que essa pedagogia seria mais rica (poderíamos mesmo
dizer: libertária?). Porque a contradição sendo interna (tanto do aluno quanto
no professor) pode por-se em movimento por si mesma sem que precise
aguardar a ação de um bom motor-imóvel para movê-la, tirando-a da suposta
passividade para levá-la a uma não menos suposta atividade. Uma pedagogia
desse tipo não seria iluminista, intervencionista, dirigista, mas tentaria captar
aqueles momentos objetivos e subjetivos nos quais a contradição possa vir a
explicitar-se. (CHAUÍ, 1979, p. 37).

Entendo, como a autora, que determinadas práticas docentes (assentadas em uma
determinada concepção de mundo e de educação) coloca o professor num lugar em que,
juntamente com o aluno, podem-se estabelecer ações/reflexões para o explicitamento
das contradições e, a partir dela, a materialização da conscientização na horizontalidade
da relação aluno e professor. Assim, considero que a possibilidade da ação dialógica
está no cerne da relação educador/educando e, finalizando tal reflexão, destaco um
aspecto central do referencial freireano o qual compreende que “ter consciência é estar
no mundo”. Essa condição se complementa, ainda, na do inacabamento ou inconclusão
da condição humana. Segundo Freire (2005), ao se perceber inacabado, o homem se
lança no mundo através de sua consciência individual, e essa capacidade não está
necessariamente vinculada ao conhecimento formal ou ao domínio do código escrito,
ou, ainda, pronta e acabada a partir da ação de conversão de terceiros. Nos termos da
educação popular de base freireana, os educandos são chamados a assumirem o papel de
sujeitos cognoscentes – aspecto inerente à condição humana – e, numa ação dialógica e
ativa, construírem o conhecimento e se apropriarem de instrumentos e ferramentas para
a leitura da palavra e do mundo (FREIRE, 2005). A capacidade humana de captar a
realidade e de torná-la objeto de conhecimento é feita pela consciência, que media essa
ação. Caberia, então, à educação de base freireana, a construção do conhecimento,
possibilitando ao educando conhecer melhor o que já sabe e de conhecer aquilo que
ainda não teve a oportunidade de saber.
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Retomando a contribuição de Arroyo (2001), no início desse item, identifico,
para tal tarefa, a necessidade de radicalização do legado da educação popular no chão
da escola, o qual pode ser concretizado na construção de espaços educativos, mesmo
nos limites dos processos formais de escolarização que redefinam para os seus sujeitos o
papel da escola. Isso implica numa tomada de posição e definição de que projeto
politico-pedagógico esse professor defende ou se insere, a partir da percepção de seu
lugar na luta de classe.

1.4 Ensino de história e a formação do aluno trabalhador10
A utopia está lá no horizonte.
Me aproximo dois passos, ela se afasta
dois passos.
Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos.
Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei.
Para que serve a utopia?
Serve para isso: para que eu não deixe
de caminhar.

Eduardo Galeano

Finalizando este capitulo inicial, retomo do debate desenvolvido nas últimas
décadas no campo do ensino de história (BITTENCOURT, 2004; MONTEIRO 2007;
MAGALHÃES, 2003) elementos para pensar especificamente as contradições e
perspectivas de formação do aluno trabalhador nessa disciplina em processo de
escolarização, a partir dessas questões que giram em torno dos saberes que os
professores mobilizam em suas aulas e no processo de didatização do conteúdo
histórico (MONTEIRO, 2007), em diálogo com os referenciais do campo do currículo e
da didática.
Primeiramente, buscando aproximação com o universo vivenciado por
professores de história que atuam na EJA, identifico alguns dados sobre os elementos
que giram em torno da prática desses docentes a partir de uma pesquisa realizada pelo
Ministério da Educação (MEC) para a elaboração da Proposta Curricular para o ensino
de história na educação de jovens e adultos (PCEJA), em 2002. Essa pesquisa foi
direcionada a professores de história que atuavam em cursos de EJA em redes públicas.
10 Usaremos a categoria alunos jovens e adultos trabalhadores (RUMMERT, 2007) por consideramos a
mais compatível com o principal referencial teórico que estrutura esse trabalho de pesquisa, a saber: o
materialismo histórico.
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Os dados obtidos e apresentados nesse documento curricular oficial corroboram
o distanciamento entre a prática docente e as especificidades pedagógicas do aluno
jovem e do adulto trabalhador e assim, a reprodução nessa modalidade de ensino do
modelo de prática curricular do ensino fundamental, voltado para crianças e
adolescentes. O documento indica que 63% dos professores entrevistados ainda
“seguem um programa de história do Brasil e do mundo em tempo linear” (BRASIL,
PCEJA, 2002, p. 124), e dessa forma, tal ensino se transforma em “uma versão resumida
e simplificada de conteúdos que compunham os currículos e programas para o ensino
fundamental na faixa etária dos 07 aos 14 anos”. Indica, ainda, um quadro de poucas
inovações no campo da prática docente: o mesmo levantamento afirma que somente
37% dos professores entrevistados incorporaram novas perspectivas metodológicas e de
conteúdos em seu cotidiano docente, já que somente estes procuraram “trabalhar
conteúdos de história do Brasil e do mundo estimulando o aluno a compreender os
problemas contemporâneos para um posicionamento frente à realidade” (BRASIL,
PCEJA, 2002, p. 125).
A apreciação desses dados serve de ponto de partida para o quadro que vamos
construir nesse item, a partir de algumas reflexões: ainda hoje persiste, na prática de
professores de história, uma concepção que desconsidera as especificidades dos alunos
trabalhadores. Esta prática docente para adultos é desprovida de significado e
compromisso com a realidade deste e cultiva uma simplificação aligeirada dos
conteúdos trabalhados no ensino fundamental voltado para crianças e adolescentes. E
que perspectiva curricular poderia contribuir para o rompimento desse quadro?
Nessa análise se torna importante a inserção de uma questão central e atual nos
estudos sobre o ensino de história e que tem avançado muito nos últimos anos, em
especial nos trabalhos das professoras Alice Casimiro Lopes (1999) e Ana Maria
Monteiro (2007), a saber: as peculiaridades de construção do saber escolar, que se
estabelece em múltiplas dimensões e em interlocução com os sujeitos/objetos
envolvidos no processo de escolarização. Tais estudos podem subsidiar a pesquisa no
sentido de considerar os professores como “autores” de suas aulas, mesmo no quadro de
controle político/burocrático em que estão inseridos e, mais do que isso, a identificação,
na construção do conhecimento histórico escolar, dos espaços possíveis de resistência e
transgressão por parte desses docentes:
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O reconhecimento do professor como autor do seu texto de saber, mesmo que
esta autoria esteja inserida num contexto de autonomia relativa, como afirma
Chevallard (1991) implica o reconhecimento da sala de aula como espaço de
ação e produção de saberes, onde há possibilidades de criação, dúvidas,
incertezas, situações inesperadas e desconcertantes. (MONTEIRO, 2007, p.
115).

Mesmo considerando esse elemento – os professores como autores de sua aula –
não podemos deixar de ponderar que a disciplina de Historia ainda carrega de forma
significativa os paradigmas que a constituíram no século XIX, vinculados aos projetos
de sedimentação dos Estados Nacionais e seus valores de legitimação. Tais paradigmas
se atualizam na formação inicial dos docentes e na cultura escolar, que carrega e
legitima, em certa medida, um modelo paradigmático de se ensinar e aprender história
ainda tradicional. Tal modelo se caracteriza, principalmente, pelos seguintes aspectos:
acúmulo de informações, exposição exclusiva do professor, conteúdos baseados na
memorização e história linear/eurocêntrica, pautada num enfoque positivista e
autoritário de ensino. Uma perspectiva de educação bancária, como cunhou Paulo Freire
(2005).
Além da reprodução de um modelo de prática escolar tradicional, existe ainda,
por parte dos professores que atuam nessa modalidade, um estranhamento frente à
heterogeneidade que marca os perfis dos alunos da EJA: alunos cansados depois de uma
jornada diária de trabalho, alguns com histórico de pobreza extrema e, principalmente,
com muitas dificuldades de assimilar conteúdos e conceitos que os professores
trabalham em sala de aula. Esse estranhamento docente, que aparece em grau muito
acentuado na educação de jovens e adultos, pode ser percebido também em outras
modalidades da educação básica. Miguel Arroyo (2007) problematiza esse espanto na
trajetória profissional dos docentes nas últimas décadas, a partir da metáfora das
imagens quebradas. As imagens de aluno, que ainda povoam corações e mentes dos
professores, estão muito distantes daquelas que cotidianamente eles encontram em suas
salas de aula:

O imaginário docente traz traços da modernidade, mas refundidos na
precariedade das condições em que é exercida a docência. Nessas condições
tão precárias somente é possível ensinar a alunos ordeiros, disciplinados,
bondosos. Essa imagem da infância se apresenta como a única compatível
com a precária realidade da docência. O conflito vivido nas escolas é que a
barbárie social e os próprios alunos (as) quebram essa imagem sem que as
condições precárias da docência tenham mudado. A imagem que se perde e
se quebra é aquela possível e necessária para as condições docentes. Não são

59

tanto os que resolveram tornar-se problema para os seus mestres. O que vem
tornando as escolas e as salas de aula inadmissíveis é o fato de terem piorado
brutalmente as condições de viver a infância e a adolescência enquanto não
melhoraram as condições de exercer a docência. Ai está o impasse
(ARROYO, 2007, p.39).

Na problematização desse impasse, o autor continua:
Manter a lucidez para entender que as imagens de alunos ordeiros, angelicais
que alimentam a pedagogia e a docência não nasceram gratuitamente, eram
parte da sobrevivência da própria docência. Faz parte de uma espécie de
economia política das escolas. (ARROYO, 2007, p. 39).

Nessa perspectiva, temos que reconhecer que a institucionalização da EJA nas
redes públicas de ensino carrega sobremaneira essa contradição: os docentes lidam com
alunos que em pouco se assemelham ao modelo de escola moderna e de suas
expectativas de aluno e ainda, de ensino e aprendizagem. Porém,

identificam-se

também, nesse cenário, novos paradigmas e possibilidades para o ensino da história que
dialogam – ou se contrapõem – a essa tradição.
Segundo Monteiro (2007), os anos de 1980 vão ser marcados por dois
movimentos que se complementam no campo do ensino de história; o primeiro foi o de
elaboração/reelaboração de inúmeras propostas curriculares por diferentes redes
estaduais e municipais; o segundo, um vigoroso processo na ampliação de pesquisas que
procuravam analisar tal implementação curricular:

O intenso e rico movimento de elaboração curricular que ocorreu na década
de 80 do século XX, e no qual o ensino de história foi uma das áreas mais
efervescentes e polêmicas, despertou um grande interesse por parte dos
estudiosos. Em trabalhos realizados nos anos noventa, eles tem procurado
investigar os contextos de sua elaboração e apropriação, focalizando
objetivos, características dos autores e/ou dos grupos mais amplos aos quais
se destinavam, concepções de história e educação (MONTEIRO, 2007, p.
27).

Como característica marcante dessas novas propostas curriculares, criadas no
período, temos um elemento que se torna relevante em tais documentos: a tentativa de
construção de um ensino de história que possibilite uma aprendizagem mais
significativa por parte dos alunos (BITTENCOURT, 2004). O debate sobre essa
possibilidade de aprendizagem significativa se ancora geralmente em um aspecto
central: a seleção dos conteúdos históricos, ou como Bittencourt afirma: “a seleção
cultural do conhecimento considerado essencial para os alunos” (BITTENCOURT,
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2004, p. 99). Entendo ser essa questão crucial quando balizamos os níveis de “autoria”
dos professores de história em suas aulas. Mesmo considerando que a seleção de
conteúdo é um momento crucial no constructo curricular mais autônomo dos
professores, não podemos deixar de considerar outros aspectos desse fazer; assim, o
processo de didatização (MONTEIRO, 2007) de tal seleção deve também ser
considerado quando procuramos inferir e problematizar as possibilidades de construção
curricular critica pelos docentes pesquisados na tese.
Procurando fazer uma retrospectiva histórica em torno da seleção de conteúdos,
deve-se destacar que, no debate curricular dos anos de 1970, tal seleção era pensada na
dimensão do ensino somente, onde as alternativas de técnicas e métodos não alteravam
essencialmente os conteúdos históricos, ou seja, a tradição escolar dos conteúdos
históricos se mantinha, através de simplificações e resumos. O que se tentava fazer era
adequar essa “opção” curricular aos desafios que começavam a se colocar para os
docentes, com a entrada de novos segmentos sociais nos bancos escolares:

Nas escolas públicas, destinadas aos alunos das camadas sociais mais pobres,
reduzia-se ao máximo o conteúdo explicito e recorria-se a testes ou ‘trabalho
em grupo’ para realizar uma rápida avaliação em classe cada vez mais lotada,
com diminuição da carga horária e de aulas semanais. (BITTENCOURT,
2004, p. 100)

Nos anos posteriores, os discursos e documentos curriculares passaram a
incorporar outra dimensão fundante de um novo paradigma, a saber: o entendimento de
que o processo de escolarização é marcado por dois polos, o ensino e a aprendizagem e,
portanto os elementos em torno da aprendizagem – ou alheios a ela– dos alunos ganham
significativa centralidade. Porém, a leitura político-pedagógica dessa ideia se altera ao
longo do tempo. Nos anos de 1980, no contexto da abertura política, tais propostas
dialogam de forma mais contundente com os referenciais críticos, trazendo a
incorporação das camadas populares como sujeitos históricos centrais em tais propostas,
a partir do questionamento de uma história eurocêntrica e de heróis/vencedores
distanciados do universo de vida do aluno, o que consequentemente, contribuiria para
as dificuldades de aprendizagem de tal conteúdo histórico.
Algumas dessas propostas vão passar por um significativo processo de disputa
societária, ancorado por setores da mídia, nos quais essa perspectiva vai sendo
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combatida e enfraquecida e, em alguns casos – o Estado de São Paulo, por exemplo –,
simplesmente vetada (MAGALHÃES, 2003). O que merece ser destacado nessa
reflexão é um elemento trazido por Magalhães (2003) sobre o lugar do ensino de
história dentro da escolarização, qual seja: como meio central na construção dos
projetos de cidadão em disputa na sociedade. Muitos estudos têm procurado identificar
esse aspecto na trajetória da história como disciplina, principalmente no âmbito do
anúncio do seu caráter político e de sua relação com a formação moral e política dos
indivíduos (NADAI, 2011; PINSKY, 2011).

Esse papel da disciplina no currículo da

educação básica confere aos professores de história um lugar mais amplo na formação
dos sujeitos. Assim, criou-se em torno desses professores a expectativa de uma ação
educativa que forme para a cidadania. Resgatando a polêmica do período em torno da
reforma curricular do Estado de São Paulo (1986/1987), o autor resgata dois fragmentos
do editorial do jornal O Estado de São Paulo que analisa tal proposta:

(...) a Proposta Curricular para o ensino de história (1º grau) (...) é vazada em
moldes tipicamente ‘marxista-leninista’, com o objetivo mais do que evidente
de ‘fazer a cabeça’ das crianças, arregimentando-as em função de objetivos
politico-ideológico declarados, naturalmente em total prejuízo de qualquer
aprendizado elementar que as salvasse do aterrador fantasma do
analfabetismo e da ignorância cuidadosamente cultivada.
(...) Essa desastrosa reforma curricular (...) foi magistralmente resumida em
uma frase por uma professora lúcida: Da história tiraram os heróis, da
Matemática, a tabuada e, da Língua Portuguesa, a gramática. E, em lugar
disso, querem encher as cabeças das crianças com os dominantes e
dominados, a opressão, o imperialismo, a consciência de classe, a missão do
proletariado, o feminismo e a construção do socialismo (O Estado de São
Paulo, 27/08/1987 apud MAGALHÃES, 2003, p. 173)

A leitura de tais fragmentos suscita algumas reflexões em torno de duas ideias
que se complementam, na perspectiva de análise que pretendo tecer sobre os docentes
de história do PEJA: a questão do professor ‘autor’ de sua aula e a seleção cultural do
conhecimento considerado pertinente/essencial para o aluno. Quando se analisa o
contexto do debate curricular dos anos de 1980, percebe-se claramente que a construção
de propostas curriculares de história está diretamente ligada a projetos de sociedade em
disputa no período: de um lado quem concebe a educação como manutenção do satus
quo e de outro o de matriz crítica comprometida com as transformações das estruturas
sociais. E mais do que isso, ocorre uma perspectiva naturalizada e muito recorrente de
reduzir uma determinada opção politico-pedagógica – as críticas – a ideologização da
educação, a um currículo menor, a uma politização desprovida de cientificidade e
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principalmente de legitimidade. É como se na disputa dos projetos societários e da
seleção de currículos, pudéssemos falar em neutralidade, ou ainda que as propostas não
“vazadas em moldes tipicamente marxista-leninista” não seriam também ideológicas,
não seriam também uma tomada de posição nessa disputa na perspectiva de manutenção
do status quo e de formação de um determinado aluno, de um determinado cidadão para
uma determinada sociedade. Em se tratando de seleção cultural de conteúdos, esse
pode ser um aspecto a ser analisado com cuidado, pois dele se pode antever o nível de
autoria por parte do professor do seu texto de saber para a sua aula. A relação que o
docente estabelece com o currículo, seja de manutenção ou transgressão nessa seleção,
pode denunciar qual perspectiva ele tem sobre o que seria realmente a seleção cultural
do conhecimento considerado essencial para os alunos.
Essa questão, que ganhou contornos mais intensos no cenário histórico dos anos
de 1980, vai, ao longo da década de noventa, perdendo o seu colorido de embate
ideológico. O caráter das reformas educacionais e curriculares implementadas nos anos
de 1990 – pelo seu caráter extremamente prescritivo e no bojo da nova pedagogia da
hegemonia – tem conseguido, através de uma tendência psicologizante, escamotear o
debate mais político do currículo e de sua seleção.
Bittencourt (2004) problematiza que, em tais propostas curriculares, ocorre um
entendimento amplo do que seriam conteúdos escolares, nos quais, para além da
apreensão dos conteúdos disciplinares específicos e tradicionais, os alunos devem
adquirir valores, habilidades e competências, configurando o que Macedo (2002) chama
de currículo por competência, e nessa lógica de entendimento, Bittencourt (2004)
afirma:
Há, pois, um entendimento explicito de que a escola não é apenas o “lugar”
onde os alunos são alfabetizados ou obtêm informações de maneira
sistematizada pelas disciplinas escolares, mas também a instituição onde se
aprendem conteúdos sociais e culturais associados a comportamentos, valores
e ideários políticos (p. 106).

Retomando a análise da PCEJA, apresentada no início do item, posso considerar
a sua concepção no bojo dessa tendência de propostas curriculares por competência
(SANTOS 2011). No caso da proposta da disciplina de história, alguns outros elementos
indicam um caráter incongruente em sua concepção do que seria ensinar e aprender o
conteúdo histórico com jovens e adultos. O documento em sua parte inicial aponta ser
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necessário inovar nas práticas docentes em tal modalidade. Com o sugestivo nome ‘O
desafio de inovar’, esse subitem do documento conclama os professores de história
atuantes na EJA a revisarem as suas posturas e concepções docentes e a se
comprometerem com uma educação significativa para o aluno trabalhador, rompendo
com o modelo de ensino de história voltado para crianças e adolescentes. Porém, tal
intenção não consegue avançar para além dessa retórica inicial no documento, já que no
subitem ‘Objetivos do ensino de história’, o documento aponta oito objetivos, a saber:

1. Estabelecer relações entre a vida individual e social, identificando
relações sociais em seu próprio grupo de convívio, na localidade, na região e
no país, relacionando-as com outras manifestações, em outros tempos e
espaços.
2. Situar acontecimentos e localizá-los em uma multiplicidade de tempos
3. Reconhecer que o conhecimento histórico é parte do conhecimento
interdisciplinar.
4. Compreender que as histórias individuais são partes integrantes de
histórias coletivas.
5. Questionar sua realidade, identificando problemas e possíveis soluções,
conhecendo formas políticos-institucionais e organizações da sociedade civil
que permitam atuar sobre a realidade.
6. Dominar procedimentos de pesquisa escolar e de produção de texto,
aprendendo a observar e colher informações de diferentes paisagens e
registros escritos, iconográficos, sonoros e materiais.
7. Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade social.
8. Valorizar o direito de cidadania dos indivíduos, dos grupos e povos, como
condição para fortalecer a democracia, respeitando-se as diferenças e lutando
contra as desigualdades. (BRASIL, 2002, pg. 111-120)

Tais objetivos são os mesmos apresentados para o ensino de história nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), voltado para o ensino fundamental,
(BRASIL, 1998, p. 43), ou seja, mesmo indicando a necessidade de inovação, o próprio
documento curricular – que deveria contribuir para subsidiar os professores nos desafios
colocados para a sua atuação na modalidade – não consegue, minimamente, dialogar
com as especificidades do aluno da EJA e reproduz, na sua prescrição curricular, as
mesmas orientações para o ensino de criança e adolescente. Essa incongruência é
denunciadora dos limites da lógica das competências, que muitas vezes atua como
listagem de produtos a serem alcançados, distanciados dos próprios referenciais da
disciplina e ainda, do universo dos alunos a serem escolarizados (SANTOS 2011),
podendo ganhar, caso da EJA, o contorno de uma nova exclusão/fracasso escolar para
esse público que retorna à escola.
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Em contraponto a essa concepção de currículo – por competências –, podemos
identificar um caminho analítico que estabeleça o reconhecimento de outros
autores/produtores de política de currículo para a educação de jovens e adultos,
principalmente aqueles que se estabelecem no cotidiano escolar e nas opções que os
docentes fazem.

Bittencourt (2004), problematizando essa questão,

aponta ser a

seleção de conteúdos a base constituidora do saber disciplinar que os professores
mobilizam em seu trabalho docente. Este saber se materializa como uma prática de
caráter contraditório e, no caso especifico da disciplina de história, tal contradição
reside em dois aspectos: na impossibilidade real de se ensinar toda a história da
humanidade e nas condições de ensino em que o docente está inserido e que dificultam,
por diferentes indicadores, a plena assimilação por parte dos alunos do conteúdo
histórico/historiográfico, invariavelmente assentados em uma lógica de grande
complexidade e densidade intelectual.
Busco trazer esse debate para o ensino de história e para os desafios docentes na
formação do aluno trabalhador. Entendo ser prioritário resgatar e problematizar de que
forma os professores dialogam com os referenciais críticos e os usam, ou não, na
construção curricular e nos critérios de seleção de conteúdos históricos. Dessa forma,
considero os professores como redefinidores de políticas de currículo em suas salas de
aula, entendendo que a execução e ressignificação de um currículo crítico constitui
esforço teórico e político na construção de um ensino comprometido com a realidade
dos alunos jovens e adultos trabalhadores e na superação das questões especificas e
complexas em torno do conteúdo histórico e de sua seleção no espaço escolar.
De que forma a atualização dos referenciais críticos do currículo podem
contribuir para tal processo? Acredito que a contribuição esteja na análise do perfil do
aluno que chega a EJA e principalmente no mapeamento das práticas escolares
vivenciadas anteriormente e que explicam, hoje, a sua baixa escolaridade. Miguel
Arroyo (2001) afirma que os sujeitos da EJA são em sua grande maioria trabalhadores
urbanos e rurais, oprimidos e pobres, tendo como destaque nesse grupo a participação
da população mestiça e negra, ou seja, da população que foi expulsa dos bancos
escolares ou que não teve oportunidade de acesso a eles na idade desejada.
O distanciamento entre o conhecimento e os sujeitos envolvidos nesse processo
é outra marca da exclusão que a perspectiva crítica elucida. O currículo comumente é
organizado de modo a cumprir o preenchimento de uma espécie de caixa vazia, em que
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o educador funciona como elemento detentor do conhecimento e o educando,
passivamente, recebe o esperado conteúdo. Esta distância cria um ambiente pernicioso
para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Sabe-se que os espaços de
escolarização da educação de jovens e adultos recebem como alunos e alunas pessoas
com histórias e experiências de vidas diversificadas: vida profissional, histórico escolar,
ritmo de aprendizagem, estrutura de pensamento, origens, etnias, idades, crenças etc. No
entanto, a riqueza desse universo, marcado pela diversidade e pluralidade não é, quase
nunca, reconhecida e valorizada no ambiente escolar. Os conteúdos históricos
tradicionalmente ensinados não dialogam com os do universo experimental do jovem ou
adulto e de sua realidade como classe social.
Assim, entendo que uma prática docente, na perspectiva crítica, tende a romper
com esse distanciamento e se compromete com a construção do conhecimento histórico
como espaço de identificação dos conflitos e das disputas existentes no seio da
sociedade. Dessa forma, longe de pretender neutralidade, é clara a intenção de que no
processo de elaboração do conhecimento haja estímulo à conquista de valores culturais,
políticos, éticos voltados para a transformação social.
Esses alunos, em sua maioria, já trazem consigo uma experiência escolar de
insucesso e fracasso, pois, pelos mais variados motivos, evadiram e abandonaram a
escola. O reingresso na escola é uma opção que requer coragem e ousadia. Ao tomar
essa decisão, o aluno acaba por declarar à toda a sociedade a sua condição de pouca
escolaridade, num desafio que às vezes se constrói num processo de idas e vindas,
envolvendo – e até em algumas situações dependendo - de inúmeros condicionantes e
atores: família, patrões, instabilidade no emprego, desemprego, miséria, horários de
trabalho, condições de acesso, distancia entre casa e escola (NICODEMOS, 2010).
As marcas que a escola imprime no aluno jovem e adulto são, definitivamente,
complexas e acentuadas. Para os alunos jovens e adultos que vivenciam a complexa
experiência de recomeço do processo de aprendizagem formal os significados e sentidos
extraídos desse experimento devem ser cuidadosamente construídos e sedimentados na
relação pedagógica, e o professor tem um papel fundamental nesse processo. Diante de
tamanha grandeza e responsabilidade, é de extrema importância, que a escola discuta
sua ação pedagógica e sua verdadeira intencionalidade, o que implica, por parte do
professor, um redimensionamento de sua prática docente e principalmente clareza na
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seleção cultural do conhecimento considerado essencial para o aluno na perspectiva de
sua classe social.
Antes de aferir tal desafio na pratica dos docentes de história do PEJA, o que
será desenvolvido nos capítulos 03 e 05, vou, no próximo capitulo, apresentar os
aspectos metodológicos da pesquisa e como foi o seu processo de pesquisa empírica.
Além disso, esboçarei um breve histórico do PEJA, assentado nos processos de
implementação e reformas curriculares vivenciados por tal programa, principalmente
para aferir os níveis de autonomia e contra-hegemônica dos docentes em tais processos.
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CAPITULO 02
A construção do objeto da pesquisa: desenho metodológico da investigação e da
empiria.

Este capítulo tem o objetivo de apresentar os aspectos metodológicos da
pesquisa e a delimitação histórica do objeto. O primeiro item deste capítulo aborda o
histórico do PEJA, esquadrinhando os processos de construção e reformas curriculares
vivenciados no referido programa, principalmente abrangendo o período pós 2005 e
também, identificando e problematizando os recentes processos e embates vivenciados
por gestores e professores na delimitação curricular do programa.
No segundo item, indico a natureza metodológica desse trabalho, qual seja, uma
pesquisa de tipo etnográfico em interface com os pressupostos do materialismo
histórico dialético. Busco, ainda, registrar nesse item, o processo de levantamento de
dados quantitativos e qualitativos conseguidos em diferentes percursos pelo/no universo
pesquisado: a prática docente em história no PEJA.

2.1. Programa de educação de jovens e adultos (PEJA) – SME/RJ: breve histórico.
Se fôssemos infinitos
Tudo mudaria.
Como somos finitos
Muito permanece.
Bertold Brecht

Neste item apresentarei um breve histórico do Programa de Educação de Jovens
e Adultos (PEJA) da Secretaria Municipal de educação da Cidade do Rio de Janeiro
(SME), que contextualiza nosso objeto de pesquisa e a prática docente em história no
programa.
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Minha intenção é destacar as suas especificidades no panorama histórico das
políticas públicas para a EJA e, principalmente, reconhecer nele a presença do diálogo
com as questões curriculares que o campo da EJA e da educação popular tem colocado
no debate educacional brasileiro. Reconheço que o PEJA apresenta possibilidades e
contradições no seu fazer pedagógico, condição que o coloca como rico espaço de
investigação sobre prática docente, currículo, ensino e aprendizagem.
O atual PEJA passa a ser designado por esse nome em 2005, através do parecer
06/2005 do Conselho Municipal de Educação que substitui a designação anterior:
Programa de Educação Juvenil (PEJ). O PEJ constitui a fase inicial do programa, que
perdura de 1985 até 2005. O PEJ começa seu atendimento, voltado para a alfabetização
de jovens entre 14 e 20 anos nos Centros Integrados de Educação Pública (CIEP’s) no
primeiro governo estadual de Leonel Brizola (1982-1986) e, ao longo desses 27 anos,
tem ampliado seu atendimento para as duas fases do ensino fundamental, além da
alfabetização. Essa alteração na denominação do programa, em 2005, marca a sua
institucionalização como política da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, no bojo das
mudanças legais e jurídicas que sedimentaram a EJA como uma modalidade de ensino
da educação básica, que passa a ocorrer após o ano 2000.
Faremos a opção de situar historicamente somente o período posterior a 2005,
pois outros estudos já foram feitos investigando os períodos anteriores (FÁVERO &
BRENNER, 2008; SANTOS, 2005) e porque a fase pós 2005 se assemelha mais, em
termos pedagógico e curricular, ao quadro onde atualmente situo meu objeto de estudo.
Fávero e Brenner (2008) apontam que em março de 2005, o PEJA estava
implementado em 117 escolas da rede, perfazendo um total de 1.051 turmas, sendo 402
de PEJA I (primeiro segmento do ensino fundamental) e 649 de PEJA II (segundo
segmento do ensino fundamental), a quase totalidade dessas turmas era oferecida em
período noturno. Ao longo dos anos, o PEJA tem mantido esse significativo raio de
atuação/oferta e em 2010 – ano do início da investigação empírica – a oferta do
programa se dava em 116 escolas, sendo 107 escolas com oferta de PEJA I e PEJA II,
09 com oferta somente de PEJA I e 11 com oferta exclusiva de PEJA II, ainda
continuando a ser a quase totalidade das turmas ofertadas no turno da noite11.
Na organização da sua dinâmica escolar/curricular, o PEJA tem conseguido

11 Fonte: Censo Escolar Municipal de 2010.
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garantir avanços significativos que demonstram sensibilidade na reconstrução do
projeto ao longo desses muitos anos, procurando considerar as especificidades e
necessidades pedagógicas do aluno jovem e do adulto trabalhador em sua concepção
curricular, mesmo nos limites impostos pela institucionalização e pelas alterações
políticas na gestão municipal ao longo dessas décadas.
Destacamos como características do programa as seguintes opções/concepções
curriculares, identificadas por Fávero e Brenner12 (2008 p. 05/06).
1. Ensino não seriado, acelerativo e progressivo, realizado de forma presencial, em
horário noturno, distinto do ensino supletivo e do regular noturno;
2. Máximo de 25 alunos por turma e 100 alunos por unidade escolar.
3. Organizado em dois segmentos: PEJA I, correspondendo ao 1º segmento do EF,
e PEJA II correspondendo ao 2º segmento, cada segmento desdobrado em dois
blocos;
4. Organização do trabalho em dias-aula em substituição às horas-aula;
5. Avaliação participativa e continuada, feita pelo coletivo de professores,
6. Consideração das aquisições e mudanças de comportamento dos alunos tendo as
escolas autonomia para criar formas diferenciadas de avaliação;
7. Ausência da reprovação convencional: os alunos avançariam à medida que atingissem os objetivos previstos;
8. Constituição de cada bloco por três unidades de progressão, permitindo a conclusão do curso em 22 meses;
9. Manutenção do mesmo professor nas três unidades de progressão de cada bloco,
garantindo a continuidade de trabalho com o aluno;
10. Recuperação paralela diária para todos os alunos com dificuldade de aprendizagem;
11. Elaboração de material próprio para cada componente curricular reproduzido para cada aluno e utilização de fitas de vídeo da MULTIRIO da Fundação Roberto
Marinho, como instrumentos de apoio;
12. Implantação de centros de estudos para os professores.
12 Fiz pequenas adaptações na redação do texto original no sentido de facilitar o entendimento.
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Na análise de tal organização curricular, pode-se identificar claramente a
intenção de dialogar com as especificidades do aluno jovem e adulto trabalhador,
principalmente no que tange aos seus ritmos de aprendizagem, o que não significa
considerar uma aprendizagem qualitativamente inferior à da criança e do adolescente. O
que deve ser levado em consideração nessa problematização são as formas diferenciadas
com que crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem, como indica Oliveira
(1999):
Embora nos falte uma boa psicologia do adulto e a construção de tal
psicologia esteja, necessariamente, fortemente atrelada a fatores culturais,
podemos arrolar algumas características dessa etapa da vida que
distinguiriam, de maneira geral, o adulto da criança e do adolescente. O
adulto está inserido no mundo do trabalho e das relações interpessoais de um
modo diferente daquele da criança e do adolescente. Traz consigo uma
história mais longa (e provavelmente mais complexa) de experiências,
conhecimentos acumulados e reflexões sobre o mundo externo, sobre si
mesmo e sobre as outras pessoas. Com relação a inserção em situação de
aprendizagem, essas peculiaridades da etapa da vida em que se encontra o
adulto fazem com que ele traga consigo diferentes habilidades e dificuldades
(em comparação com a criança) e, provavelmente, maior capacidade de
reflexão sobre o conhecimento e sobre seus próprios processos de
aprendizagem (pg. 61/62)

Nesse sentido, reconheço que as opções do PEJA por uma organização do
trabalho em dias-aula em substituição às horas-aula, a avaliação participativa e
continuada, feita pelo coletivo de professores, a elaboração de material próprio para
cada componente curricular e a não reprovação convencional são elementos que
dialogam com as questões que o campo da EJA tem colocado e que se inserem, no que
Miguel Arroyo indica como legado da educação popular, como problematizei no
primeiro capitulo. É claro que não sou idealista nessa análise a ponto de considerar que
a garantia de marcos institucionais/curriculares do programa seja, por si só, sinônimo de
uma política pública que concretize tais referenciais; pois, para além deles, a execução
de uma política pública de escolarização carrega uma infinidade de contradições e de
imposições, sejam aquelas definidas por decretos e “vontade política” de seus gestores,
sejam aquelas assentadas nas opções político-pedagógicas de seus docentes.
Mas, mesmo com esses limites, o PEJA e a atuação de seus professores ainda se
destaca no cenário nacional como uma referência importante de política educacional
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estatal, que resgata em suas estruturas bases do pensamento freireano e da educação
popular. (FÁVERO & BRENNER, 2008)
Dentro das opções curriculares do programa, um elemento merece ser apontado,
pois interfere diretamente na delimitação do nosso objeto de pesquisa: a organização por
dia-aula em substituição ao tempo-aula. Essa estrutura se materializa da seguinte forma
em turmas do PEJA II: em cada dia da semana, os alunos têm uma única disciplina e
assim, durante o turno inteiro a turma é atendida pelo mesmo professor de uma das
seguintes áreas: língua portuguesa, matemática, ciências e história/geografia (que são
integradas num único dia da semana e são ministradas por um único professor que tenha
habilitação para lecionar nesses dois campos disciplinares); essa divisão ocorre de
segunda-feira a quinta-feira e na sexta-feira os alunos têm aulas de outros componentes
curriculares como educação artística, educação física e línguas estrangeiras. Analisando
esse modelo curricular, em estudo de caso de duas escolas do PEJA, Fávero e Brenner
(2008) explicitam:

Nas unidades escolares, as aulas são organizadas em módulos temáticos
que duram quatro horas; um professor fica na mesma turma durante todo esse
tempo. Evita-se dessa forma a fragmentação produzida pela organização
tradicional por disciplinas, em aulas de 45 minutos, passando a
trabalhar com componentes curriculares. Os professores foram unânimes
em afirmar que poder dispor de um dia para cada turma é a diferença do
PEJA. (pg.10)

Assim, o universo que pesquisei ganha mais um elemento de complexidade, já
que os conteúdos históricos são ministrados de forma interdisciplinar com os conteúdos
geográficos e essa organização curricular constitui em mais um desafio para os docentes
de tais disciplinas. Esse aspecto gera opiniões divergentes entre os docentes, pois,
enquanto alguns indicam que a interdisciplinaridade entre história e geografia implica
em uma maior dinâmica e contextualização dos conteúdos disciplinares, outros docentes
se ressentem de que tal junção provoque uma queda da qualidade, pois o docente não
domina em plenitude os conteúdos disciplinares de um dos campos em que tem que
atuar, já que mesmo com a habilitação para lecionar, o seu campo de formação inicial
foi específico.
Outro elemento diferenciador na organização curricular se assenta na formação
continuada de seus docentes. Semanalmente às sextas-feiras, os professores das
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disciplinas principais se reúnem em um Centro de Estudo, para planejamento e
avaliação do trabalho na unidade escolar; essa experiência tem se constituído em real

(...) possibilidade de troca constante de conhecimentos e experiências entre
os pares nos centros de estudo e parece estar sendo um elemento
determinante para muitas experiências bem-sucedidas. A resistência dos
professores especialistas em pensar para além da sua área de conhecimento,
abrindo-se para perspectivas interdisciplinares, demanda maior diálogo,
desafiando-os a realizar trabalhos em comum (FÁVERO & BRENNER,
2008, pg.13).

Em termos de sua proposta curricular, o programa tem passado por algumas
alterações ao longo desse tempo e no bojo de uma tendência nacional vivenciado
reformas em suas bases curriculares Tais processos

carregam sobremaneira

contradições, materializadas em avanços e recuos, no que tange a uma construção mais
democrática e participativa de seus parâmetros curriculares e de diálogo com os
referenciais da educação popular e da EJA.
O ano de 1996 situa o PEJA no contexto de uma ampla reforma curricular pela
qual passa a rede municipal de educação do Rio de Janeiro como um todo. Essa reforma
produziu o documento curricular Multieducação – Núcleo Curricular Básico, que se
torna a base curricular da rede. Tal documento não contemplava, em sua longa
elaboração, uma proposta curricular especifica para a educação de jovens e adultos que
levasse em consideração as questões particulares na escolarização desse público,
demonstrando, assim, um lugar secundarizado para tal modalidade na estrutura da rede
no período.
Como prescrição curricular para o PEJA, identifico, nesse contexto, a indicação
de uma metodologia fundamentada “nos princípios educativos e núcleos conceituais
proposto na Multieducação, reestruturado em blocos” (SME, 2000, p. 20)13.
Reconhecendo que tal documento era voltado para a escolarização de crianças e
adolescentes, procuramos antever se na ideia de uma organização da “mutieducação
reestruturada em blocos” produzida para os professores do programa nesse momento
conseguiríamos enxergar e reconhecer as especificidades da EJA. Tal exercício de

13 A fonte de que retiramos tal informação é um documento produzido pela gerência do PEJA no ano de
2000, com um breve histórico do programa e de indicações curriculares para os professores. Esse
documento é uma compilação (em reprodução xerocopiada e encadernada) de pareceres que regulam o
PEJA, critérios de avaliação e de organização curricular do programa. No final do documento aparece a
seleção de conteúdos e objetivos para o trabalho docente dividido pelos componentes disciplinares.
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analise foi feito na proposta para a disciplina de história, mas identificamos que se
reproduz nesse momento, no PEJA, uma tendência já reconhecida em proposta
curricular para a EJA em outros cenários, qual seja, de uma simplificação e
aligeiramento dos conteúdos voltados para crianças e adolescentes, e a não construção
de referenciais específicos para a modalidade.
Vejamos como se estruturou tal processo de prescrição curricular dos conteúdos
históricos. A Multieducação se organiza na interface entre quatro Princípios Educativos
(Meio Ambiente, Trabalho, Cultura, Linguagens) e quatro Núcleos Conceituais
(Identidade. Tempo, Espaço, Transformação). Essa interface produz dezesseis objetivos
conceituais a serem desenvolvidos pelas disciplinas em cada série do segundo segmento
do ensino fundamental e que servem de referência para a seleção dos conteúdos. No
caso da disciplina de história, mesmo com essa organização curricular mais temática do
que linear/tradicional, identificamos claramente que a ideia “de toda a história da
humanidade”, numa perspectiva de centralidade na experiência histórica da Europa, se
mantém e se atualiza. Os professores são convidados a trabalhar, através dos objetivos
conceituais, da pré-história aos dias atuais, com ênfase nos grandes marcos históricos,
numa organização de conteúdo que não abandona a estrutura quadripartite do tempo e
de história da “humanidade” (Idade Antiga, Idade Media, Idade Moderna e Idade
Contemporânea).
Quando essa proposta é “reestruturada em blocos” para ser aplicada no PEJA,
não ocorre o abandono dessa tendência, na qual o conteúdo continua sendo selecionado
em forma linear/tradicional e com ênfase na estrutura quadripartite de história. A
alteração significativa se desenvolve na redução e aligeiramento do conteúdo. Os
sessenta e quatro objetivos conceituais para as quatro séries finais do ensino
fundamental transformam-se em trinta e dois objetivos para os blocos I e II do PEJA II,
retirados e selecionados da proposta original da Multieducação.
A redução feita não parece ser o maior problema dessa estrutura curricular
proposta, pois considero a necessidade de romper com essa tendência tão ampla de
conteúdos históricos na educação básica, principalmente aqueles vinculados à história
europeia. Critico a forma como tal redução se desenvolveu: reproduzindo e aligeirando
conteúdos e objetivos elaborados para o ensino de história de crianças e adolescentes,
sem considerar as especificidades do aluno jovem e adulto trabalhador. Outro elemento
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que deve ser destacado é que essa estrutura não propôs à época um currículo de história
e geografia realmente integrado, como preconizavam as diretrizes do programa.
No caso da disciplina de geografia, ocorre o mesmo processo de redução de
conteúdos, onde os sessenta e quatro transformam-se, também, em trinta e dois
objetivos, com a manutenção de conteúdos da geografia física e humana. Essa
organização dicotômica do currículo de história e geografia pode ter implicado em
práticas docentes que não conseguiram efetivamente fazer a interface entre os dois
campos que em muito se assemelham e que por suas características temáticas,
contribuiriam para uma percepção mais totalizante e global do tempo e do espaço.
A implementação e o uso da Multieducação na rede municipal de educação não
foi um processo simples e de fácil assimilação no cotidiano escolar. Segundo Barreiros
& Frangella (2007), as principais críticas residiam em dois aspectos da proposta: o seu
nível de complexidade e a dificuldade de acessibilidade pelos professores dos saberes
disciplinares presentes na proposta, o que implicou, a partir do ano de 200114, em um
movimento de atualização de seus referenciais. Outros elementos, de natureza externa,
também implicaram processo de reestruturação curricular do documento como indicam
tais autores:
Cabe destacar que todas as mudanças foram pensadas a partir dos acertos e
erros do próprio documento, com base nos resultados das provas do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), cujos indicadores
apresentaram avanços e retrocessos, e para se adequar as recomendações
presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais, que apresentam novos
elementos norteadores das ações pedagógicas que precisavam ser
incorporados ao Núcleo Curricular Básico (Barreiros & Frangella, 2007, pg.
159).

Esse processo de atualização curricular da Multieducação, que se consolida em
200615, ganha contornos muito específicos no campo da educação de jovens e adultos,

14 É importante destacar que historicamente temos em 2001 o retorno do Prefeito César Maia à gestão da
Prefeitura e foi em sua primeira gestão (1993-1996) que o documento foi concebido. Podemos considerar,
dessa forma, que o processo de atualização da Multieducação se insere em uma política macro de
retomada de sujeitos e princípios da gestão anterior, que ficaram, a partir de então, por longo período à
frente da Prefeitura em duas gestões consecutivas: 2001-2004 e 2005-2008.
15 A atualização implicou na produção de novos fascículos, que se intitulavam “Temas em debates” e
estes são os seguintes: 1. Trocando Ideias; 2. Princípios Educativos e Núcleos Conceituais; 3. Relações de
ensino; 4. Educação Infantil; 5. Refletindo sobre o Ciclo de Formação; 6. Leitura e Escrita; 7. Sala de
Leitura; 8.Mídia e Educação; 9. PEJA I (Leitura e Escrita); 10. PEJA I (Matemática); 11. PEJA I (História
e Geografia); 12. PEJA II (Língua Portuguesa); 13. PEJA II (Matemática); 14. PEJA II (Língua
Estrangeira); 15. PEJA II (Linguagens Artísticas).
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pois a ausência de referenciais no documento inicial de 1996 implicou não em uma
atualização curricular, mas na própria elaboração de uma proposta curricular para esse
segmento, com a intenção de elaborar fascículos que dessem conta das diferentes áreas
curriculares sob a perspectiva de serem pensadas as especificidades do PEJA e da
educação de jovens e adultos como um todo.

O processo de construção dos novos referenciais curriculares desenvolveu-se
inserido num procedimento mais amplo de formação continuada que ocorria para os
professores que atuavam no PEJA. Os professores do programa e os assessores dos
grupos de trabalho responsáveis pela nova elaboração curricular já vivenciavam a
experiência da formação continuada como dinamizadores e formadores ou como
participantes em tais formações. Fávero e Brenner (2008), destacando essa política de
formação docente, apontam:

A PEJA promoveu em 2003, um ciclo de estudos, abordando as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a EJA (Parecer CNE/CEB 11/2000), e em 2004
realizou três cursos de extensão para a formação de seus educadores, dois
com a PUC-Rio e um com a UFF. Com duração entre 100 e 120 horas,
atendem até 500 professores e gestores, em palestras, atividades presenciais e
não presenciais desenvolvidas nos polos dos diferentes bairros, em fins de
semana. (p. 13)

O Ciclo de Centros de Estudos para Professores de PEJA I e PEJA II de 2003,
fazia parte de uma opção sistemática do Programa em promover uma formação
continuada aos seus professores e de possibilitar-lhes uma aproximação com o debate
do campo da EJA, numa matriz teórica freireana. A estrutura curricular da SME
possibilitava aos professores espaço de reuniões de planejamento e avaliação. Esse
espaço era chamado Centro de Estudos. A partir do uso da dinâmica da rede foi
estruturado o Ciclo de Centro de Estudos que tinha a intenção de discutir as seguintes
temáticas: mundo do trabalho, juventude, cultura e currículo. As reuniões aconteceram
em escolas, uma em cada Coordenadoria Regional de educação da Rede Municipal
(CRE´s). Um tema desenvolvido no Curso foi o Parecer CEB/CNE 11/2000, que fixa as
Diretrizes Curriculares Nacionais para tal modalidade. Esse documento é considerado
um marco na mudança da concepção e função da educação de adultos; passa-se de um
paradigma de educação compensatória (que tinha o papel de suprir a escolarização não
realizada na infância e na adolescência) para uma concepção de educação continuada ao
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longo da vida. Nessa nova perspectiva são reconhecidos e validados os conhecimentos
que se cristalizam nos ambientes não escolares, aqueles trazidos pelos alunos dos seus
espaços cotidianos. Atuei como dinamizadora do referido curso, sendo essa a minha
primeira experiência de aproximação com as questões curriculares e políticas do PEJA.
Em 2004, além dos cursos de extensão da PUC, desenvolveu-se o 2º Curso de
Extensão Universitária para Professores da EJA – “A EJA no século XXI: do
compromisso com a educação permanente à emergência da educação reparadora”,
uma parceria entre a SME/RJ e a Faculdade de Educação da Universidade Federal
Fluminense. Os encontros eram quinzenais e aconteciam nas escolas-polos de cada
CRE, às sextas-feiras à noite e aos sábados. Neles, os professores do PEJA faziam
minicursos, com docentes da UFF e de outras Universidades. Dentro da temática
desenvolvida nesse Curso de Extensão, tivemos como destaque a incorporação do
debate sobre cultura e multiculturalismo, principalmente na tentativa de problematizar o
perfil de aluno do PEJA, marcado por uma profunda heterogeneidade, em termos
culturais, sociais, etários, religiosos e cognitivos.

Sobre tal experiência, Vargas,

Fantinato e Monteiro (2005), destacam:

O 2° Curso de Extensão Universitária para Professores da
Educação de Jovens e Adultos do PEJA representou uma
experiência educacional arquitetada sobre ações coletivas que
esse abrem a inclusão, a partilha, a reflexão e que integrou 500
professores, buscando construir novos sentidos para a prática
pedagógico na EJA. O curso foi oferecido em diferentes bairros
do município do Rio de Janeiro, onde se localizaram os 20 polos
de formação, possibilitando a realização dos encontros
pedagógicos próximo aos locais de trabalho. Procurou-se ainda
contemplar as especificidades dos grupos de diretores,
orientadores pedagógicos e professores, planejando os encontros
em diferentes horários e dias da semana. (VARGAS,
FANTINATO e MONTEIRO, 2005, pg. 121)
Minha participação nessa experiência como formadora implicou na percepção de
que o currículo crítico praticado pelos professores de História em seu cotidiano escolar,
que problematizamos como questão central dessa tese, dialoga frontalmente com essas
experiências formativas. Consideramos, assim, que seja no espaço de gestão, seja na
sala de aula, a re-criação de um currículo crítico nasce imbricada nas questões em torno
dessas formações, enquanto espaços de contato com aspectos teóricos e práticos em
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torno das especificidades do aluno jovem e adultos trabalhadores numa perspectiva
critica, principalmente freireana.
As discussões travadas nessas experiências vão servir de escopo para o
planejamento e concepção da nova proposta curricular a ser elaborada, e em 2005 são
formados Grupos de Trabalhos (GT´s) por disciplina para o PEJA I e o PEJA II, os quais
são responsáveis pela escrita coletiva dos novos fascículos curriculares, com um projeto
chamado Atualização Curricular e Inclusão da EJA no programa Multieducação. Os
GT´s eram formados por professores do Programa que já tivessem vivenciado alguma
experiência nas formações continuadas do PEJA e que responderam ao convite que foi
direcionado às escolas, e ainda assessores externos responsáveis para sistematizar o
trabalho de elaboração dos professores.
O GT de História e Geografia foi assessorado por mim, autora desta tese,
responsável pela disciplina de História e pelo professor Enio Serra, responsável pela
disciplina de Geografia, contando com a participação de 15 professores, com formação
em História, Geografia e Ciências Sociais e que atuavam a longo tempo no PEJA. A
intenção do trabalho era elaborar uma proposta curricular integrada para o campo da
história e da geografia.
No momento inicial desse trabalho começamos a levantar as questões em torno
da pratica docente na EJA e do ensino da história e da geografia. Nos primeiros meses,
aprofundamos uma bibliografia de matriz crítica, com autores marxistas e freireanos,
que trabalhavam os temas do currículo e da prática docente. A intenção era definir os
elementos que deveriam nortear a seleção de conteúdos e procedimentos no ensino do
conhecimento histórico e geográfico para jovens e adultos trabalhadores. O
planejamento, a definição das leituras e as discussões eram coletivamente pensados por
todos os integrantes do GT: assessores e professores.
Iniciamos a elaboração do documento da EJA (história e geografia) para o
Multieducação, fazendo uma análise das três principais abordagens curriculares em tais
disciplinas, que conformaram, numa perspectiva histórica, as tendências curriculares a
partir do início do século XX, segundo Tomás Tadeu (2005): a tradicional, a crítica e a
pós-critica.
A chamada Teoria Tradicional do Currículo tem como pressuposto básico o
entendimento do currículo como prescrição, organização, eficiência e mensuração dos
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objetivos escolares, definidos previamente pelos administradores escolares e aplicados
pelos professores. O currículo assume um caráter eminentemente comportamentalista e
tecnicista. Essa noção de currículo, a partir dos anos de 1960, passa a sofrer críticas,
devido ao seu caráter reducionista e meramente técnico. As colaborações posteriores das
Teorias Críticas do Currículo não eliminam seu aspecto prescritivo, porém ampliam o
debate no sentido de incorporar determinados conceitos em novos paradigmas
curriculares. O currículo passa a ser considerado, então, um campo contestado e de
disputas em torno do que ensinar, como ensinar, para que ensinar e para quem ensinar.
Reflexões desenvolvidas, a partir de então, incorporam conceitos como: ideologia,
poder, cultura e outros. (SILVA, 2005)
As teorias críticas vão questionar a suposta neutralidade científica das propostas
tradicionais. Para estas, os currículos estão no campo de disputa educacional e não
apenas isso, mas fazem, sobretudo, parte de determinados projetos societários. Para os
autores dessas teorias, ganha destaque a identificação de que interesses estão
engendrados nos conteúdos escolares selecionados pelo currículo.
E é essa questão do poder que permite distinguir as teorias tradicionais das
teorias críticas do currículo. As teorias tradicionais objetivam serem apenas “teorias
neutras”, científicas, desinteressadas. As teorias críticas, ao contrário, mostram que tais
objetivos são impraticáveis e afirmam a ideia de que toda teoria está inevitavelmente
implicada em relações de poder. É importante reafirmar o caráter de constante
questionamento promovido pelas teorias críticas, por estarem preocupadas em
estabelecer as conexões existentes entre saber, identidade e poder (SILVA, 2005).
Ao procurar identificar os limites e as possibilidades dessas opções curriculares,
buscávamos prioritariamente dialogar com o universo de prática dos professores que as
elaboravam e ainda com aqueles que iriam “aplicar” tal documento curricular, como é
resgatado no documento finalizado:

O esforço intelectual e profissional desenvolvido entre os anos de 2005 e
2006 teve como objetivo enfrentar o desafio de elaborar uma proposta
curricular interdisciplinar para as áreas de história e de geografia, até então
inexistente nesse segmento da educação no Município do Rio de Janeiro.
Cabe ressaltar que no PEJA estas duas disciplinas são unificadas e
ministradas pelo mesmo professor. As questões teórico-conceituais e
metodológicas apresentadas no texto nasceram da prática docente de seus
autores. (COUTINHO [et. al.], 2006, p. 01)
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Atuar como dinamizadora nessa elaboração foi muito rico, no sentido de
perceber que, frente à ausência de uma produção teórica sedimentada sobre o ensino de
história e geografia para a educação de jovens e adultos, o universo do trabalho docente
constituiu-se como o elemento central do debate sobre as possibilidades curriculares
para o programa. Dialogávamos com referenciais teóricos de matriz marxista e das
teorias críticas do currículo, porém era o cotidiano vivenciado nas salas de aula o grande
motor para elaboração da proposta, e aí residia o seu mérito: estávamos efetivamente
atuando como “professores autores de sua aula”, aqueles que, no seu fazer docente
diário, já tinham construído uma proposta. Essa proposta fica próxima às questões que a
escolarização de jovens e adultos demanda para os docentes. Tínhamos, além disso, na
construção desse documento curricular, a possibilidade de ‘oficializar’ esse fazer
docente como um currículo:

Enquanto educador-pesquisadores, devemos lançar mão do estudo, da análise
e do planejamento, estabelecendo um diálogo interdisciplinar com outras
visões de mundo para que o ensino de história e geografia crie, em sala de
aula, as condições para a construção de um conhecimento autônomo e crítico,
e não simplesmente reproduza um modelo hegemônico (COUTINHO [et.
all.], 2006, p. 03).

No início de 2006, o documento curricular História e Geografia: desafios,
debate e referências para o cotidiano da educação de jovens e adultos (anexo 06) foi
finalizado com grande expectativa do grupo de autores em relação à sua publicação e
consequentemente, a seu impacto junto aos professores do programa. Porém, como
exemplo vivo das contradições e do embate politico-pedagógico que giram em torno da
construção de propostas curriculares, o documento não foi publicado, recebendo um
veto direto da secretária de educação do Município do Rio de Janeiro, sob a alegação de
que o seu teor marxista e critico seria incompatível com a concepção politicopedagógica da sua gestão.
Essa informação foi oralmente repassada aos autores do referido documento, no
final de 2006. Assim, a proposta curricular das disciplinas de história e geografia fica
fora das publicações efetivadas de outros componentes disciplinares e distribuídas nas
escolas, como Língua Portuguesa, Matemática, Língua Estrangeira e Linguagens
Artísticas. Esse veto, em grande medida, contraria a afirmação da secretária no prefácio
das publicações realizadas, na qual procura destacar o caráter democrático do modelo de
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elaboração curricular de sua gestão, mesmo que um dos documentos produzidos na
lógica da ‘gestão participativa’ ou ainda, que foi concebido das ‘experiências que
emergem do campo’, tenha sido considerado impróprio para publicação:

Acreditando na democracia é que optamos pela valorização da
representatividade como um dos eixos desta gestão (...). Foi nosso objetivo
instaurar um tempo de gestão participativa, valorizando as muitas
experiências que emergem do campo, as histórias do cotidiano dos diversos
atores envolvidos no cenário educacional. (...). Destacamos o trabalho dos
professores na elaboração dos textos. (SME, 2008, p.4/5)

Esse “vácuo curricular” nas disciplinas de história e geografia do PEJA
perdurou até o fim daquela gestão municipal, já que, com a nova gestão (2009), tivemos
alterações significativas nos rumos político-pedagógicos da Secretaria Municipal de
Educação, o que implicou, em 2010, na elaboração de novas Orientações Curriculares
para a rede. Tais orientações se inserem na lógica do que alguns autores estão chamando
de neotecnicismo (KUENZER, 2002), num projeto educacional claramente vinculado à
lógica da produtividade e dos resultados.
Esse projeto pedagógico será incorporado na rede por várias ações, mas
principalmente por aquelas vinculadas à elaboração de instrumentos de avaliação
interna16 do desempenho dos alunos e do trabalho docente. A mensuração de dados
quantitativos sobre a atuação dos professores fica diretamente ligada ao desempenho
dos alunos em tais avaliações e, para fechar o pacote rumo à “qualidade na educação”,
temos duas ações que ganham grande mobilização por parte dos gestores, uma anterior
às avaliações – a elaboração de prescrições curriculares, que serão cobradas nas provas
– e uma posterior às avaliações – o pagamento de bônus aos professores pela sua
“produtividade”. Dessa forma o ciclo se fecha, implicando num modelo de construção
de diretrizes curriculares muito mais vinculado ao desempenho dos alunos em tais
avaliações do que à elaboração de uma proposta curricular que problematize com os
professores os seus desafios na complexa tarefa da escolarização de indivíduos: “Dessa
forma, o Estado avaliador amplia seu poder de controle central em torno dos currículos,
da gestão das escolas e do trabalho dos professores, o que pode ser compreendido

16 A partir de 2010 foi instituída na rede a Prova Rio, instrumento interno de avaliação que procura
dialogar com outros dois instrumentos federais de avaliação da educação Básica, a Prova Brasil
(obrigatória) para todos os alunos do 5° ano ao 9° ano de escolas públicas no país) e o SAEB (aplicada
por amostragem nas séries finais dos dois segmentos do ensino fundamental e do ensino médio, em
escolas públicas e privadas.

81

analisando-se como a avaliação se inseriu historicamente na gestão do sistema
educacional” (COELHO, 2009, p. 45)
No novo contexto, as Orientações Curriculares17 (2010), em função de seu
caráter extremamente prescritivo, abandonam a tendência que vinha sendo desenvolvida
nas propostas curriculares dos anos de 1990, qual seja, de uma apresentação mais
detalhada dos pressupostos teóricos e metodológicos dos campos disciplinares
(BITTENCOURT, 2004). Dessa forma, tais propostas eram mais complexas, no sentido
de estabelecer, em seus textos, discussões mais amplas sobre ensino e aprendizagem,
sobre a história da disciplina e outros elementos que procuravam ampliar o
entendimento do professor sobre o processo de seleção de conteúdos e no projeto de
escolarização em que estava inserido. As propostas da Multieducação Núcleo
Curricular Básico (1996) e da Atualização Curricular da Multieducação (2006) podem
ser consideradas signatárias dessa antiga tendência.
Mas como o que não é tão bom pode piorar, a concepção das atuais Orientações
Curriculares apresenta um retrocesso em termos dessa tendência curricular até então
estabelecida e, no bojo da lógica do neotecnicismo, produz-se um documento que se
estrutura numa tabela simples onde se inserem Objetivos, Conteúdos e Habilidades,
não havendo nenhuma discussão teórica sobre os seus pressupostos politicopedagógicos, ou sobre o projeto de escola e de escolarização da rede nessa gestão. O
elemento principal da proposta é a apresentação da listagem de conteúdos. Conteúdos
esses que ganham grande centralidade, pois serão cobrados nas avaliações,
determinando, dessa forma, o sentido final da escolarização dos alunos a possibilidade
de sua apreensão plena.
Na tentativa de situar as especificidades da proposta da SME para a EJA nesse
contexto, ressaltando algumas contradições que identificamos em sua elaboração,
considero importante tecer alguns comentários, para efeito comparativo, sobre a
proposta para o ensino fundamental de história, também elaborada no período18.
O processo de elaboração da Orientação Curricular de história para o ensino
fundamental contou com a participação de professores colaboradores da rede, com
assessoria externa e a coordenação de técnicos do nível central da SME. De meu ponto
de vista, essa elaboração redundou em um documento tradicional em termos dos atuais
17 Em http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=798881. Acessado em 02.09.2012.
18 Em http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=798881. Acessado em 02.09.2012.
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debates no campo da historiografia e do ensino de história. Estrutura-se literalmente na
divisão quadripartite da história organizada em estrutura linear, pouco contextualizada e
problematizadora, com foco principalmente numa perspectiva do sujeito histórico
Estado como o centro do processo histórico. Quando a analisei, identifiquei que o
sujeito histórico principal para essa proposta é o Estado em suas várias facetas: o
colonizador, o rei, a constituição, o governo provisório, os presidentes e etc., numa
perspectiva de considerar o Estado-nação como sujeito basilar na construção das
civilizações (BITTENCOURT, 2004). Tendência bem tradicional que bebe na fonte da
história positivista do século XIX reeditada de forma conservadora, a partir da seleção
de determinados marcos históricos e, de outro lado, no apagamento/silenciamento de
outros sujeitos históricos. Identifiquei, dessa forma, a invisibilidade nos contextos
históricos (transformados em objetivos, conteúdos e habilidades) da ação dos
trabalhadores e de seus movimentos de resistência e de protagonismo histórico. Uma
seleção que não incorporou, também, alguns elementos mais atuais no debate curricular
da história, como a história-problema ou o diálogo com a realidade do aluno, elementos
inseridos na possibilidade de construção de uma aprendizagem mais significativa para
os alunos da classe trabalhadora e que vão se sedimentar majoritariamente como corpo
discente nas redes públicas de educação do país e do município do Rio de Janeiro.
Na tentativa de identificar tal problematização, vamos apresentar alguns itens da
proposta para o ensino fundamental no sétimo ano que, classicamente, aborda o tema da
Colonização da América. Vejamos os objetivos indicados para essa série ao se abordar
esse tema, que está sendo recomendado para ser trabalhado no 4° bimestre:

1. Identificar as particularidades da colonização espanhola.
2. Conceituar as formas de trabalho e dominação empregadas nas áreas coloniais espanholas.
3. Destacar a atuação da Igreja Católica.
4. Identificar as principais práticas administrativas da Coroa na América
portuguesa.
5. Identificar semelhanças e diferenças entre as regiões coloniais da América
portuguesa.
6. Identificar as principais características das colônias do sul e do norte da
América inglesa.
7. Relacionar colonização da América inglesa e questões políticas e religiosas na Inglaterra.
8. Comparar o modelo adotado na colonização da América inglesa com o
modelo adotado na América ibérica.
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9. Diferenciar colonização de povoamento e colonização de exploração.
(RIO DE JANEIRO, SME, 2012, pg. 37 ).

Nessa listagem de objetivos, o elemento indicado anteriormente, a centralidade
do sujeito histórico Estado é constituidor do processo histórico numa perspectiva
tradicional. Nesse aspecto praticamente não há diálogo com as questões que a
historiografia e o ensino de história têm colocado no debate curricular para a educação
básica. Nesse sentido cabe indagar: como abordar esse tema sem situar as resistências
dos escravos africanos e indígenas ao modelo de trabalho compulsório imposto no
continente americano no período colonial? Ou ainda, como não identificar e valorizar a
resistência cultural de tais povos, que hoje marcam sobremaneira as culturas nacionais
no continente americano? Podemos falar de colonização de povoamento e colonização
de exploração, quando recentes e importantes estudos historiográficos tem relativizado
essa visão simplista e dicotômica do processo?
Essa análise da proposta da SME para o ensino fundamental tem a intenção de
estabelecer uma comparação com a proposta cunhada para a educação de jovens e
adultos19 a ser aplicada nas escolas com o PEJA no mesmo período e cenário de gestão
municipal. Nesta última, entrevemos outra abordagem e concepção político-pedagógica.
Assim, analisar a atual Orientação Curricular nas disciplinas de história e geografia para
o PEJA é novamente destacar as contradições que os processos de construção curricular
carregam. Dessa forma, identifiquei que, num cenário mais prescritivo, como o da atual
gestão da SME, construiu-se uma proposta – mesmo estruturada em seleção de
conteúdos – que consegue dialogar em certa medida com as questões que o campo da
EJA e da educação popular colocam como importantes para o processo de escolarização
de alunos jovens e adultos trabalhadores numa perspectiva crítica de apreensão do
conhecimento histórico. E, mais do que isso, dialoga frontalmente com o documento
curricular elaborado na Atualização da Multieducação (2006) que foi vetado na gestão
anterior, pelo seu caráter crítico e marxista.
Onde estaria o sentido de tal contradição?
A resposta a essa questão se dá, em nosso ponto de vista, na problematização de
duas dimensões do processo. A primeira, o entendimento do Estado como a
19 Orientação Curricular de história e geografia para o PEJA, contou somente com a participação de
professores colaboradores da rede e com a de técnicos do nível central da SME. Não havendo assessoria
externa/acadêmica na sua elaboração.
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condensação de uma relação de forças (POULANTZAS, 1985) e não como uma
estrutura monolítica de determinada força dominante socialmente; e a segunda,
vinculada à primeira, o papel dos professores e dos técnicos do nível central da SME
como elementos de resistência e, consequentemente, dinamizadores de uma produção
relativamente mais autônoma de escritos curriculares.
O autor marxista Nicos Poulantzas (1985), em seu texto As lutas políticas:
Estado condensação de uma relação de forças, dimensiona um caráter do Estado que
rompe com a tendência de relacionar este com a dominação política numa perspectiva
essencialmente monolítica de interesses e de disputas. Nesse sentido o autor destaca:

Entender o Estado como condensação material de uma relação de forças,
significa entendê-lo como um campo e um processo estratégico, onde se
entrecruzam núcleos e redes de poder que ao mesmo tempo se articulam e
apresentam contradições e decalagens uns em relação aos outros. Emanam
daí táticas movediças e contraditórias, cujo objetivo geral ou cristalização
institucional se corporificam nos aparelhos estatais. (pg. 157).

Essa perspectiva analítica considera que, nos marcos da sociedade capitalista, o
Estado, enquanto bloco no poder (historicamente definido nas diferentes conjunturas),
representa invariavelmente o projeto e os interesses do capital, e nos dias atuais do
capital monopolista. Porém, dentro de sua ossatura, coexistem interesses interclasses e
de suas frações em disputa. Escreve o autor: “o Estado concentra não apenas a relação
de forças entre frações do bloco no poder, mas também a relação de forças entre estas e
as classes dominadas20 (pg.162)”. Dessa forma, podemos considerar que a luta de classe
constitui a estrutura do Estado e ao mesmo tempo o atravessa. Tais contradições se
materializam na disputa entre as divisões internas no pessoal do Estado:

As contradições classes dominantes - classes dominadas repercutem como
distanciamento dessas parcelas do pessoal do Estado com a cúpula
especificamente burguesa, e se manifestam como fissuras, rupturas e divisões
no seio do pessoal e aparelhos de Estado. Certamente essas divisões não se
referem apenas à relação geral de forças, mas igualmente às reivindicações
específicas desse pessoal na divisão do trabalho no seio do Estado.
Seguramente, também, as contradições classes dominantes-classes dominadas
se refletem no seio do pessoal do Estado de maneira complexa, devido as
especificidades desse pessoal enquanto categoria social diferente. Isso não
impede que as contradições de classes existam de algum modo em seu seio.
As lutas das massas populares não atingem o pessoal do Estado apenas
quando as massas estão fisicamente presentes nos aparelhos de Estado, ou
apenas nos aparelhos dos quais elas façam parte: esse seria o caso se se
20 Grifo do autor.
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tratasse de fazer, por simples pressões e contactos, pender para o seu lado
grupos e grupamentos acima ou à parte das classes. A luta de classe está
presente nos aparelhos de Estado, mesmo quando se expressa a distância: o
pessoal de estado está desde então, em razão ao seu ser-de-classe, na luta de
classe. (pg. 178)

Essa possibilidade analítica contribui para o entendimento das contradições
presentes na elaboração das propostas curriculares no contexto histórico que estou
estudando. No complexo processo de idas e vindas na construção de diretrizes
curriculares vivenciado pelo PEJA nas últimas décadas, ocorreu em certa medida a
incorporação do legado da educação popular (ARROYO, 2001), que sobrevive e resiste
nas diretrizes curriculares oficialmente determinadas e inclusive, atualmente, mesmo no
contexto de concepção politico-pedagógica tão retrógada da referida gestão.
Procurando exemplificar tal perspectiva, vou estabelecer uma análise
comparativa entre a atual Orientação Curricular e o documento da Atualização da
Multieducação, anteriormente vetado. Tal análise será feita através de um quadro
comparativo das Unidades de Progressão 1 e 2 do Bloco I, elaborado com os objetivos
do documento atual e com o texto curricular do documento anteriormente vetado. Os
textos curriculares estruturam-se de forma diferenciada. O primeiro se resume à
apresentação de objetivos e conteúdos, e o segundo apresenta uma análise curricular em
forma dissertativa e problematizadora dos conteúdos e objetivos. O quadro elaborado
visualmente identifica a manutenção dos referenciais críticos na atual proposta que
conceitualmente muito se assemelha àquela produzida anteriormente e vetada pelo seu
teor crítico.

Atualização da Multieducação (2006)

Bloco I
UP 1

(...) Quanto aos temas priorizados nesta unidade,
sugerimos que sejam trabalhados a partir da
análise da realidade do aluno, procurando, na
medida do possível, apontar como o seu cotidiano
se relaciona com as questões universais e, ao
mesmo tempo, dando-lhe instrumentos para
construir conceitos. Conceitos estes fundamentais
ao entendimento dos processos históricos e
geográficos que serão trabalhados nas unidades de
progressão seguintes. (...)

Orientações Curriculares (2012)21

x Construir conceitos fundamentais para
o entendimento dos processos históricos
e geográficos, ampliando as leituras de
mundo, contribuindo para a formação de
cidadãos.

21 Em http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=798881. Acessado em 02.09.2012.
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Bloco I
UP 2

(...) Tendo em vista criar possibilidades para que o
educando do PEJA venha a se tornar um sujeito
crítico, leitor do mundo e ator na transformação da
realidade, esta unidade temática se propõe a
fornecer instrumentos conceituais que viabilizem
sua reflexão acerca de noções que são
fundamentais para a posse e o exercício da
cidadania. Para isso, partimos de dois conceitos
fundamentais: poder e Estado. (...)
Nesse momento, torna-se possível ainda ao
educando compreender e diferenciar a noção de
propriedade coletiva e propriedade privada, o que
contribui para o entendimento dos processos de
apropriação e distribuição dos recursos naturais ao
longo do tempo. Em seguida, abrimos a
possibilidade de aprofundar o conceito de trabalho
nas sociedades agrícolas e urbanas, como
intermediador da ação do homem sobre a natureza
para identificar a divisão social do trabalho, a
origem das classes sociais e do Estado,
compreendendo como as relações de poder e
dominação são construídas socialmente, indicando
um determinado modelo de desenvolvimento
sócio-espacial. (...)

x Analisar o papel social que os sujeitos
históricos desempenham nas relações de
trabalho.
x Perceber que as formas de propriedade
exercem influência na configuração das
relações sociais.
x Compreender como as relações de poder e dominação são construídas socialmente, indicando um determinado modelo de desenvolvimento sócio espacial.

Tabela 01: Quadro comparativo entre o documento Atualização Curricular da Multieducação e as atuais
Orientações Curriculares para o PEJA.

Esse quadro ajuda a configurar outra dimensão dessa contradição, qual seja, o
papel do pessoal de Estado, nos termos cunhados por Poulantzas, como sujeitos
inseridos em um contexto de embate, ou, para melhor situar esse processo e nos termos
desse autor, como sujeitos em um determinado posicionamento de classe. Nessa lógica
de análise, pode-se entender que a incorporação/manutenção de um referencial crítico se
configurou, em minha visão, como um posicionamento na disputa de política curricular
pelos professores e técnicos que participaram de sua elaboração. Entendo que a
incorporação de pressupostos de referencial crítico para as disciplinas de história e
geografia no PEJA, diferentemente da proposta para o ensino fundamental diurno,
consolidou-se como reflexo da sedimentação de uma tradição que foi se estruturando ao
longo dos muitos anos de existência do programa. Essa incorporação ainda vem se
atualizando e se atualizou, em diferentes ações vivenciadas por professores e técnicos
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do nível central, como nas formações continuadas, nos cursos de extensão, nos centros
de estudos e em outras iniciativas individuais e coletivas de incorporação dos
referenciais críticos/freireanos para o projeto de educação de jovens e adultos no qual
estavam inseridos, como um posicionamento por uma educação comprometida com os
interesses dos alunos jovens e adultos trabalhadores.
Concluo, dessa forma, que a natureza da construção curricular de políticas
públicas em educação é um processo complexo, marcado sobremaneira pela disputa
entre os diferentes sujeitos envolvidos no processo e que pode, a despeito do peso das
imposições pelos gestores, possibilitar um quadro paradoxal como esse delimitado: a
manutenção de um referencial crítico em um modelo de concepção curricular mais
tecnicista/tradicional. Minha intenção ao delimitar esse quadro é o de possibilitar, em
outros momentos da produção da tese, subsídios para balizar os níveis de autonomia e
contra-hegemonia dos docentes, identificando a relação de transgressão e/ou
assimilação de tal escrito curricular por parte dos docentes de história pesquisados e o
impacto dessa opção, na sua atuação no cotidiano escolar.
Nessa perspectiva, apontarei nos capítulos subsequentes e em dialogo com esse
construto curricular, as seguintes questões: os professores incorporam referenciais
curriculares críticos e freireanos em sua atuação docente no PEJA? Encaram o processo
de escolarização de seus alunos como potencialmente transformador das estruturas
sociais? Formam para uma inserção social mais autônoma e critica de seus alunos?
Como tais referenciais foram sendo assimilados no processo de seleção curricular que
vivenciam em seu cotidiano?
Responder essas questões será o desafio dos próximos capítulos.

2.2 A elaboração dos instrumentos de análise: entre questionários, entrevistas e
observação.

A verdadeira viagem do descobrimento não consiste em
procurar novas paisagens, mas em ver com novos olhos.
Marcel Proust

Neste item apresentarei o percurso metodológico da pesquisa situando os
aspectos empíricos de seu desenvolvimento. Essa pesquisa pode ser categorizada como
estudo do tipo etnográfico em associação ao referencial do materialismo histórico88

dialético; inserindo-se em um tipo de pesquisa em educação, desenvolvida por autores
como Willis, McLaren, Apple e Giroux (ANDRÉ, 2005), que procuram fazer fecunda
associação entre os pressupostos da perspectiva crítica em educação e pesquisas de
cunho etnográfico:

São marcantes exemplos desta perspectiva as investigações conduzidas por
Willis (1991), na Inglaterra e mais recentemente por McLaren (1992) no
Canadá. Ambos são exemplos da combinação da teoria crítica, para análise
macro social com estratégias de pesquisa qualitativa, para penetrar no âmago
do processo educacional. (ANDRÉ, 1995, pg. 10)

Essa opção se assenta na perspectiva de considerar, como Bernard Charlot
(2006), a educação como um processo que implica na interface de três dimensões - a do
aluno, a do professor e a das políticas - que precisam ser cotejadas em suas extensões de
complementaridade, principalmente na interface com a materialidade do fenômeno
educacional:
O que acontece numa sala de aula decorre de certo nível de realidade, do qual
não podemos dar conta com conceitos “reprodução” ou “globalização”, que
têm a ver com outro nível de realidade. Mas não há como ignorar o fato de
que a desigualdade social e o neoliberalismo igualmente produzem efeitos na
sala de aula (CHARLOT, 2006, pg. 16).

Busco tratar o objeto da pesquisa com o cuidado de não cair no erro
epistemológico indicado ainda por Charlot (2006), de explicar de forma direta o
“micro” pelo “macro”, ou o “macro” pelo “micro”, mas perceber as relações históricas e
dialéticas na articulação entre essas duas esferas no fenômeno educacional a ser
investigado, a partir do lugar do aluno, do professor e da política. Essa metodologia de
pesquisa não corrobora a tendência em estudos recentes no campo educacional de uma
concepção que procure esvaziar o papel estratégico da reflexão teórica e crítica sobre a
realidade social/educacional, processo materializado, em termo cunhado por Moraes
(2001), como o recuo da teoria:

E, em tal nível, que se verteu fora não só as impurezas detectadas pela
inspeção crítica, mas o próprio objeto da inspeção; não apenas os métodos
empregados para validar o conhecimento sistemático e arrazoado, mas junto
com a água e o balde, a verdade, o racional, a objetividade, enfim, a própria
possibilidade de cognição do real. Instaurou-se, então, um mal-estar
epistemológico que, em seu profundo ceticismo e desencanto, motivou-se a
se pensar além de si mesmo, propondo uma agenda que abriga todos os

89

“pós”, os “neo", os “anti” e que tais, que infestam a intelectualidade de
nossos dias. (MORAES, 2001, pg.05)

Assim, sem se alinhar com a tendência descrita acima, o esforço teóricometodológico da pesquisa vai no sentido de, como indica Giroux e McLaren (2002),
romper com uma visão reducionista e mecanicista da relação entre escola e domínio
econômico, incorporando o papel das formações culturais como esfera de dominação,
mas também de resistência e de construção de significados e de práticas sociais e
educacionais contra-hegemônicas. Reconheço, assim, que a problematização dos
processos por onde professores e alunos suscitam significados, através de suas práticas
culturais e das experiências, são terrenos férteis de investigação, para além do escopo do
determinismo econômico. Considero, portanto, que “discurso sozinho é incapaz de
provocar mudança social” (Giroux e McLaren 2002, pg. 139), e que a percepção dessas
dimensões subjetivas deve se desenvolver em diálogo rigoroso com a prática social e as
suas contradições.

Tal desafio, em minha opinião, encontra nos estudos de tipo

etnográfico uma fecunda possibilidade metodológica.
André (1995) faz uma distinção entre pesquisa etnográfica e estudos de tipo
etnográfico. Para essa autora os estudos de tipo etnográfico não implicam em longa
permanência do pesquisador no campo para uma inserção no universo cultural
pesquisado como as pesquisas etnográficas, mas se apropriam de técnicas de pesquisas
que estão vinculadas à tradição etnográfica, como a observação participante e as
entrevistas intensivas.
Procurando relacionar as características desse tipo de metodologia, reconheço
que tal estratégia de pesquisa tornou-se um fator facilitador no desvelamento do nosso
objeto de estudo, já que uma de suas características é o “princípio de interação constante
entre o pesquisador e o objeto pesquisado” (ANDRÉ, 2005, p. 28).
Essa interação levou-me a pesquisar o trabalho docente de história no PEJA,
uma vez que nos últimos dez anos atuei como formadora de professores em tal
programa, ministrando diferentes atividades que me possibilitaram, ao longo desse
tempo,

acumular

experiências/reflexões

teóricas

e

práticas

que

procuro

problematizar/sistematizar nesta pesquisa de doutoramento. Assim, o processo de
pesquisa no campo em certa medida representava um retorno a uma realidade escolar já
conhecida e vivenciada. As percepções sobre a prática docente que fui apreendendo ao
longo dessa vivência profissional são aquelas que fiz com um relativo distanciamento
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do cotidiano escolar, onde a prática efetivamente acontece: a sala de aula. O que
identificava eram concepções de diferentes sujeitos: os professores elaboradores do
referencial curricular, os professores que participavam das formações, os técnicos do
nível central e outros; mas não estava na sala de aula, no lócus onde tais concepções se
materializam.
E a aproximação com esse universo e seus sujeitos é o objetivo central da
pesquisa no sentido de dar voz aos professores em seu fazer cotidiano. Certa das
contradições que tal universo carrega, tenho a intenção de identificar as reais
possibilidades de uma prática docente na EJA comprometida com o legado da educação
popular, no sentido de sua radicalização como estratégia de escolaridade em espaços
formais. Concordo, assim, com Paulo Freire quando afirma que a prática docente não
pode tudo, mas pode alguma coisa,
Nesse sentido, procurei criar estratégias de coleta de dados que garantissem essa
interação de forma ampla e ao mesmo tempo focal do universo docente pesquisado.
Considerando que as técnicas etnográficas poderiam contribuir, como indica André
(2005), para:
(...) documentar o não documentado, isto é desvelar os encontros e
desencontros que permeiam a prática escolar, descrever as ações e
representações dos seus atores sociais, reconstruir sua linguagem, suas
formas de comunicação e os significados que são criados e recriados no
cotidiano do seu fazer pedagógico. Esse tipo de pesquisa permite, pois, que
se chegue bem perto da escola para tentar entender como operam no seu diaa-dia os mecanismos de dominação e de resistência, de opressão e de
contestação ao mesmo tempo em que são veiculados e reelaborados
conhecimento, atitudes, valores, crenças, modos de ver e de sentir a realidade
e o mundo (p. 41).

Os aspectos mais gerais e amplos do universo pesquisado foram identificados
pelo uso da técnica de questionário, que constituiu a primeira fase da pesquisa empírica
e serviu de subsídio para a reflexão e elaboração de instrumentos para a coleta de dados
da segunda etapa.
Essa primeira fase procurou trabalhar na produção de dados quantitativos e
qualitativos em relação ao perfil social e profissional dos professores de história do
PEJA, na perspectiva de identificar a condição de proletarização desse grupo de
docentes. Tal levantamento foi feito por meio de um questionário que buscou revelar a
trajetória de vida do professor e o seu olhar sobre as questões cotidianamente
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vivenciadas no universo escolar, a partir de suas práticas curriculares e sua trajetória de
vida.
Procuro, dessa forma, revelar os elementos que justifiquem as suas escolhas
metodológicas, a sua crença no processo de aprendizagem do aluno, a sua concepção
sobre o currículo de história e a finalidade do conhecimento histórico no processo de
formação do aluno da educação de jovens e adultos. Identifico, também elementos da
trajetória de vida desses professores, no sentido de detectar sua origem social e ainda,
suas condições de trabalho docente nos dias atuais, na perspectiva de relacionar tais
dados com o debate teórico em torno da questão da proletarização docente.
O processo de elaboração do questionário foi um momento caracterizado pelo
reconhecimento dos limites que essa metodologia coloca para o levantamento de dados
sobre uma temática marcada por elementos tão multifacetados, que vão desde as
condições objetivas de trabalho até os elementos mais subjetivos do se fazer professor
de história. Nesse sentido, usamos perguntas objetivas e discursivas com a intenção de
ampliar e possibilitar uma visão mais abrangente possível dessa prática.
Na primeira parte do questionário intitulado Informações socioculturais,
procurei levantar dados ligados à origem social desse docente, pela identificação da
profissão/atividades de seus pais. Outro elemento na busca desse perfil social foi a sua
formação escolar/universitária. Por fim, busquei informações sobre sua formação após
a graduação e de que forma esse docente tem buscado ou recebido atualização
profissional.
Minha intenção é identificar se tais profissionais representam a mudança na
composição de classe do professor nas últimas décadas no cenário educacional
brasileiro. Porém, não pretendo reconhecer essa proletarização do magistério em uma
perspectiva única, pois um olhar dogmatizador pode gerar visões preconceituosas da
questão, principalmente aquela que associa a questão da “perda” da qualidade na
educação pública a esse novo perfil de classe do professor.
O fato de ter ocorrido, por exemplo, uma mudança na composição de classe da
profissão não é o único elemento que torna a profissão do magistério por si só
proletária. Mas esse fato histórico aponta para o fato de que aqueles que tiveram acesso
ao magistério, procedentes de classes proletárias, em certa configuração mantiveram a
sua condição de classe conservada. Faço a ressalva de que não foi o simples acesso de
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pessoas de origens subalternas que “proletarizou” a profissão. A proletarização está, em
grande medida, também no grau de alienação que as condições históricas e materiais
dos sistemas públicos e privados passam a produzir e reproduzir no cotidiano dos
docentes nas últimas décadas em nosso país.
Sendo assim, procurei, na segunda parte do questionário, identificar as
singularidades desse processo no item intitulado Informações profissionais, no qual
esquadrinho os elementos que circundam sua atuação profissional em dois momentos:
primeiro, resgatando informações sobre a idade em que começaram a trabalhar e as
funções que exerceram antes do magistério. Nesse item, busquei identificar o momento
e o modelo de inserção desses docentes no mundo do trabalho e se foi, ainda, em função
de pouco prestígio social e financeiro, o que de certa forma pode revelar sua trajetória
ascendente ou não, na perspectiva da mobilidade social. Outro elemento desse item é a
identificação da carga horária que os docentes atualmente exercem, no sentido de
perceber a possibilidade de horas livres semanais para planejamento, estudo e formação
continuada, o que contribuiria em certo sentido, para a constituição do professor-autor
de sua aula.
A terceira parte do questionário, Informações sobre a prática docente em
história, procura identificar, ainda, os elementos de sua atuação profissional no
programa. Nesse item procurei entender como o professor interioriza o significado e o
sentido do ensino de história e como isso se traduz na sua prática em sala de aula. Para
tanto, utilizei perguntas que procuravam identificar os seguintes aspectos: o papel do
ensino de história na formação do aluno jovem e adulto trabalhador, a percepção
docente sobre o currículo de história e os elementos que contribuem, na visão do
professor, para a aprendizagem do aluno e, ainda, as suas opções metodológicas de
ensino e aprendizagem do conhecimento histórico.
Procurei também revelar nesse item se existe por parte desse professor um
compromisso de trazer para a sala de aula uma diversidade significativa de recursos,
como: a utilização de fontes históricas, filmes, músicas, aulas-passeios e outros,
buscando, assim, se apropriar do espaço da sala de aula de forma mais autoral e de
contestação/resistência a um modelo mais tradicional de currículo e de recursos
didáticos.
As questões levantadas procuram cotejar, assim, de que forma, frente a todas as
contradições do ser docente nos dias atuais, professores e professoras procuram
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reinventar sua prática cotidiana no sentido de inovar as práticas curriculares na
educação de jovens e adultos e utilizar um referencial mais próximo das especificidades
desse aluno e do legado da educação popular.
A primeira etapa para a finalização do questionário foi a aplicação de
questionários-teste com professores que atuavam no programa. A intenção dessa etapa
foi a de identificar a viabilidade do mesmo como instrumento de pesquisa e a sua
potencialidade para aquisição de dados quantitativos e qualitativos dos professores. O
questionário-teste foi entregue a oito professores, dos quais

seis questionários

retornaram nesse levantamento inicial. No final do questionário, foi incluída uma ficha
de avaliação desse instrumento, na qual se pedia que os professores identificassem
problemas na sua elaboração e/ou dificuldades encontradas para responder as questões
(anexo 01). Entre as contribuições desse processo, a mais significativa e recorrente foi
aquela em torno do uso da expressão aprendizagem significativa. Um dos professores
que respondeu o questionário-teste apontou a seguinte problematização:

O que entendo por aprendizagem significativa do conhecimento histórico?
Posso ter pessoas com diferentes níveis de compreensão, como alunos
incluídos com deficiência intelectual, idosos com falhas de memória, que
realizam aprendizagem significativa, mas diferenciadas do conhecimento
histórico... e que também não é apresentado e cobrado de maneira uniforme.
(Questionário-teste n° 03)

Dessa forma decidi alterar a questão que apontava as possibilidades de
“aprendizagem significativa do conhecimento histórico” para o termo “aprendizagem
efetiva do conhecimento histórico”. Acredito que de qualquer forma essa questão suscita
reflexão porque há dificuldades em defini-la objetivamente. Entre as opções possíveis
para essa questão, optei por manter no questionário a expressão “aprendizagem efetiva”
em função da simplicidade de sua formulação. Tentando dar conta da complexidade da
questão que a pergunta coloca, ampliei o item solicitando ao professor indicações
possíveis, entre algumas listadas no questionário, de quais seriam os aspectos que
forjariam essa possibilidade de aprendizagem “efetiva” do conhecimento histórico.
De um modo geral os professores avaliaram positivamente o questionário,
principalmente os aspectos que aferiam questões ligadas ao universo da EJA e suas
especificidades. Dessa forma, fiz algumas outras alterações da primeira versão do
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questionário e comecei a pesquisa no campo, que se mostrou mais difícil, do que
acreditava num primeiro momento.
A segunda etapa no levantamento dos dados seria a ida às escolas da rede
municipal que ofereciam o programa. A autorização para pesquisa em escolas da Rede
Municipal do Rio de Janeiro é um processo bastante burocratizado e o acesso às escolas
é cercado por inúmeros tramites legais para a sua execução. Todas as pesquisas
desenvolvidas em escolas municipais devem passar pelo Comitê de Ética de Pesquisa
da Prefeitura do Rio de Janeiro. Esse comitê analisa o projeto de pesquisa e,
principalmente, os instrumentos de coleta de dados. O Comitê tem ainda a prerrogativa
de indicar alterações em tais instrumentos para a liberação da pesquisa.
O processo de análise do projeto durou cerca de dois meses e foi num primeiro
momento indeferido. Recebi ainda a indicação para retirar o item que perguntava: Qual
a sua etnia? Na concepção do Comitê, essa é uma questão complexa e que, segundo o
entendimento do relator, não era relevante numa pesquisa que procurava identificar a
condição de proletarização dos docentes, e que tal pergunta poderia gerar
“constrangimentos” aos pesquisados. Mesmo discordando desse posicionamento, decidi
retirar tal item, visando a possibilitar o início imediato da coleta de dados. No final de
agosto, tive finalmente a autorização para a pesquisa pelo Comitê de Ética. (anexo 02).
Com o questionário finalizado (anexo 03), iniciei em outubro de 2010 a coleta de dados
no campo.
O universo previsto para ser pesquisado foi aquele circunscrito às escolas da
Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro que ofereciam o PEJA II, ou seja, 107
escolas e, dentro de seu corpo docente, 138 professores que trabalhavam com as
disciplinas de história e geografia, distribuídos pelas 10 coordenadorias que formavam a
rede no ano de 2010.

95

CRE´s

Número de
escolas com
PEJA II

Bairros

Docentes de
História/Geografia

1°

Centro, Cidade Nova, Caju e São Cristóvão.

06

11

2°

Leblon, Catete, Tijuca, São Conrado e
Maracanã.

04

08

3°

Inhaúma, Pilares, Riachuelo, Del Castilho,
Engenho da Rainha, Engenho Novo, Méier,
Engenho de Dentro e Tomas Coelho.

13

16

4°

Ilha do Governador, Jardim América, Olaria,
Penha Circular, Cord ovil, Ramos e
Bonsucesso.

12

14

5°

Irajá, Marechal Hermes, Vila Kosmos,
Osvaldo Cruz, Irajá e Vila da Penha.

08

09

6°

Barros Filho, Irajá, Acari, Pavuna, Ricardo
de Albuquerque, Anchieta, Guadalupe.

05

06

7°

Jacarepaguá, Rio das Pedras, Receio dos
Bandeirantes e Barra da Tijuca.

14

17

8°

Bangu, Senador Camará, Padre Miguel,
Realengo, Vila Militar.

21

26

9°

Campo Grande, Inhoaíba e Cosmo.

13

16

10°

Santa Cruz, Guaratuba, Paciência e Sepetiba.

10

12

Centro

01
107

03
138

CREJA

Total

Tabela 02: Listagens das Escolas que oferecem o PEJA e os professores de História e Geografia lotados
por Coordenadorias de Educação da SME em seus respectivos bairros circunscritos.

Tal intenção inicial da pesquisa, que era a de abranger a totalidade de escolas
com o programa PEJA II, não foi concretizada, já que algumas circunstâncias
impediriam a realização de tal intento. A abrangência geográfica do programa é imensa,
estendendo-se por todo o município do Rio de Janeiro, o que impede a entrega do
questionário pessoalmente a todos os professores a serem pesquisados.
Após negociação com a Gerência da Educação de Jovens e Adultos da rede
municipal, tive a possibilidade de que os questionários chegassem até os professores
intermediados pelas Coordenadorias Regionais de Educação (CRE’s). Em cada CRE,
existe um profissional responsável pelo PEJA que, após conversa com a pesquisadora,
prontificou-se, ou não, a encaminhar o questionário para as escolas.
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O contato com as Coordenadorias não aconteceu de forma homogênea. Em
algumas tive uma aceitação positiva, que valorizava a temática da pesquisa. Em outras,
o discurso era o da inutilidade das pesquisas acadêmicas e de que os professores não
responderiam com boa vontade ao questionário. Nesse momento, percebi claramente
que não conseguiria um retorno expressivo do material e por isso, em algumas
coordenadorias, optei por levar e recolher pessoalmente os questionários nas próprias
escolas.
Tive a preocupação de possibilitar o sigilo necessário para que os professores se
expressassem de forma autônoma, já que a entrega dos questionários por agentes da
gestão municipal poderia causar desconforto para os pesquisados, no sentido de uma
exposição política de suas concepções didáticas e de elementos de sua trajetória pessoal.
O questionário era entregue com um envelope, e o professor alertado para que o lacrasse
antes de encaminhar para as coordenadorias.
Esse processo de pesquisa perdurou pelos meses de outubro a dezembro de
2010, implicando em muitas idas e vindas para o recolhimento dos questionários pelas
coordenadorias. Algumas coordenadorias devolveram a quase totalidade dos
questionários, em outras esse retorno oscilou em torno de 40 a 50% da totalidade.
Frente à amplitude empírica pretendida, se levarmos em conta a abrangência
geográfica do universo e as dificuldades logísticas para a sua execução, pode-se
considerar que houve um retorno significativo do universo pretendido, mesmo com a
possível resistência dos professores prevista pelos profissionais nas coordenadorias.
As oitava e a terceira coordenadorias não permitiram que os questionários
fossem enviados às escolas pelo seu intermédio. A primeira por motivações que me
pareceram ser de ordem política de divergência com o nível central da prefeitura,
alegando que tal tarefa não caberia nas funções da instância. Já a segunda, motivada por
acontecimentos de violência urbana na região da coordenadoria, que passava no período
por turbulento processo de disputa entre narcotraficantes e polícia, o que levou, no
período, a uma constante suspensão das aulas nas escolas de tal região. Essa realidade
ganha um contorno mais intenso nas escolas que possuem o PEJA, em função do perfil
social de seu aluno, que se concentra em áreas empobrecidas, e de conflitos urbanos
constantes. Dessa forma, não temos nenhum questionário dessas regiões geográficas,
que abrangiam o universo de 34 escolas e 42 professores.
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O quadro das áreas pesquisadas e o retorno dos questionários respondidos,
excetuando as coordenadorias não pesquisadas, foi o seguinte:

CRE’S

Escolas com PEJA II

Professores de História e

Questionários

Geografia

Respondidos

1°

06

11

08

2°

04

08

04

4º

12

14

02

5º

08

09

07

6º

05

06

04

7º

14

17

07

9º

13

16

05

10º

10

12

07

CREJA

01

03

02

96

46 (48%)

TOTAL

73

Tabela 03: Quadro de escolas com PEJA II por CRE´s, indicando o número de professores de História e
Geografia e o quantitativo de questionários respondidos.

A tabulação e cruzamento dos dados gerados pelos questionários possibilitou a
elaboração em torno de 20 gráficos sobre diferentes aspectos que comportam o perfil
dos professores do programa, na perspectiva da proletarização do magistério e de sua
concepção sobre o ensino de história na educação de jovens e adultos, tais dados serão
analisados no terceiro capitulo da tese, intitulado Professores de história do PEJA e a
proletarização docente: o que nos falam através de suas trajetórias de vida e de
profissão.
A segunda etapa da pesquisa empírica se desenvolveu como desdobramento
dessa etapa inicial. Na intenção de cotejar o universo mais focal do trabalho docente do
PEJA procurei estratégias metodológicas de aproximação com essa dimensão e para
tanto planejei dois tipos de instrumentos investigativos: a entrevista e a observação em
sala de aula.
Em tal dimensão havia um grande desafio: o de determinar os sujeitos a serem
entrevistados e observados, frente ao amplo universo de professores de história do
PEJA. Com o fim de não viciar tal escolha, por olhares distanciados em certa medida
dos desafios da docência, como por exemplo, dos alunos, das direções de escolas ou
técnicos do nível central, procurei no universo dos próprios docentes essa indicação. A
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escolha estava centrada na ideia de “professores reconhecidos” (MONTEIRO, 2007),
que se destacassem no seu trabalho a partir do reconhecimento de seus pares, ou seja, o
reconhecimento tácito de outros professores que veem nesse colega um fazer
significativo e comprometido com a aprendizagem do conteúdo histórico por jovens e
adultos trabalhadores. Dessa forma, coloquei no final do questionário uma solicitação
para que o professor indicasse um colega, que em sua visão, tivesse “uma prática
docente expressiva e comprometida com a aprendizagem do aluno jovem e adulto
trabalhador”22.
Dos quarenta e seis questionários respondidos, onze professores foram indicados
e, a partir dessa lista, estabeleci a escolha dos professores que iriam participar da
segunda etapa de investigação. O quadro final com os professores indicados23 e suas
participações nessa etapa da pesquisa foi o seguinte:
Professor

Escola

CRE

Adriano Gama

E.M. Com. Vargem Grande

07° CRE Entrevistado

Aroldo Bezerra da Silva

E.M. Barcelona

05° CRE Ausente do programa

Cristiano Santos

E.M. Orsina da Fonseca

02° CRE Aposentado

Janete Trajano

CIEP Gustavo Capanema

04° CRE Solicitou exoneração.

Jayme Matheus

E.M. Ismael Nery

10° CRE Entrevistado

Leonardo Coreicha

E.M. Barcelona

05° CRE Entrevistado

Mario Wilson do Amaral

CIEP Alberto Pasqualini

10° CRE Profª de Geografia

Paulo Coutinho

CIEP Padre Paulo Correa De Sá

08° CRE Entrevistado

Sônia Maria O. de Carvalho

CIEP Margarete Mee

07° CRE Profª de Geografia

Valter Mattos da Costa

CIEP Rubens Gomes

06° CRE Entrevistado

Luiz Fernando

CIEP Compositor Donga

07° CRE Entrevistado

Tabela 04: Quadro professores identificados como reconhecidos nos questionários.

Nessa etapa aconteceram alguns outros contratempos, como: professores que
saíram do PEJA, que pediram exoneração e outras situações. Excluem-se ainda os
professores que não tinham formação em história24. No final dos contatos com esse
22 Entre aspas é a frase que colocamos como pergunta final do questionário. Ver anexo.
23 Nesse quadro mantivemos os nomes verdadeiros dos professores, na intenção de publicizar o
reconhecido lugar que ocupam como professores reconhecidos, segundo seus colegas. Nos próximos
capítulos da tese, onde analisamos suas práticas, passamos a usar pseudônimo no sentido de preservar as
suas identidades e liberdade de expressão.
24 Esse critério também foi usado no questionário; a primeira parte do questionário (sobre proletarização
do magistério) todos os professores responderam, já a segunda parte do questionário (sobre a pratica
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grupo de professores reconhecidos identificados pelos docentes do programa,
conseguimos estabelecer as seguintes atividades de investigação: seis professores
concederam entrevistas e um professor permitiu que observasse sua prática; o período
de observação foi de um semestre, nos meses de março a julho de 2012.
O modelo de entrevista foi semi-estruturada. Elaborei previamente um roteiro
(anexo 04) com questões que giravam em torno do aprofundamento ou problematização
de elementos já identificados na tabulação dos questionários. Assim, minha intenção era
aferir de forma mais aproximada e consequentemente mais subjetiva as perguntas que
os questionários já nos traziam, como: a prevalência do sexo masculino no perfil dos
professores e de uma faixa etária mais avançada; o pertencimento a classe
trabalhadora/popular, seja pelas profissões dos seus pais, seja

pela sua inserção

prematura no mercado de trabalho e a forma como os professores relacionavam esse
lugar de classe com a escolarização de trabalhadores; a relação entre remuneração e
carga horária trabalhada; suas trajetórias profissionais até o magistério; a ressignificação
das experiências anteriores como professores no atual contexto de escolarização de
jovens e adultos em que estavam inseridos; os níveis de autonomia e resistência em seus
entendimentos de currículo, escola, ensino e aprendizagem; a inserção do ensino de
história através de suas concepções de história e seleção de conteúdos e, por último,
suas percepções sobre quem é o aluno da EJA e os níveis de aprendizagem do
conhecimento histórico por esse aluno.
No total das seis entrevistas realizadas obtiveram-se quase quinze horas de
gravação, nas quais se identifica um perfil muito parecido entre os professores e entre
suas concepções político-pedagógicas, como também em suas trajetórias de vida,
mesmo que a escolha dos professores a serem entrevistados tenha sido feita de forma
aleatória e num universo amplo de consulta. Nesse sentido, as entrevistas
proporcionaram à pesquisa a possibilidade de aproximação com um padrão de professor
que está constituído a partir uma relação entre o ser “professor reconhecido”, a sua
classe social de origem e a consciência do seu lugar de classe. Os dados identificados
nessa etapa da empiria serão analisados no terceiro e quinto capítulos da tese. De forma

docente em história) somente os professores com formação em história ou matrícula em história na rede
foram solicitados a responder (ver anexo). Na totalidade dos questionários tive o universo de 30
professores de história, cerca de 70% dos questionários respondidos.
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geral o quadro de professores25 que concederam as entrevistas é o seguinte em termos
de sua ocupação e nível atual de escolaridade:

Entrevista

Nome

Ocupação

Escolaridade

Entrevista n° 01

Pablo

Zelador

Especialista em EJA pela UFRJ.

Entrevista n° 02

Leandro

Camelô

Mestre em Educação pela UFF.

Entrevista n° 03

Valdir

“Mata-mosquito”

Mestrando em História pela UFF.

Entrevista n° 04

Luis Antonio

Escriturário

Doutorando em Educação pela UFF.

Entrevista n° 05

Jairo

Caixa

Especialista em História pela UFF.

Entrevista n° 06

Alberto

Garçom

Mestre em Educação pela UFF.

Tabela 05: Quadro professores que concederam as entrevistas.

Estabelecemos com um dos professores entrevistados a possibilidade de
observação de seu cotidiano escolar. O professor que aceitou essa possibilidade está
lotado no CIEP Padre Paulo Correa de Sá, pertencente à oitava coordenadoria. A escola
está localizada no bairro de Padre Miguel, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, em
área periférica do bairro atendendo alunos das comunidades da Vila Vintém, Murundu e
Barata. A dinâmica de observação foi desenvolvida entre os meses de março e julho de
2012; a periodicidade da observação foi de uma vez por semana - às terças-feiras - onde
o professor lecionava para a turma 162, que se encontrava na fase da Unidade de
Progressão 02 do bloco II.
A turma tinha em torno de vinte e cinco alunos com faixa etária diversa: alunos
idosos, jovens e a grande maioria de adultos. Era muito entrosada com o professor e a
escolha por esta turma para ser observada foi uma indicação do próprio, que alegava ser
uma turma onde o trabalho docente acontecia de forma muito “prazerosa” e bem
sucedida. O acolhimento da turma no processo de observação foi muito afetuoso e
tranquilo. A todo o momento os alunos indicavam o profundo carinho e admiração que
tinham pelo professor, que parecia ser muito marcante em suas trajetórias como alunos.
O olhar sobre o cotidiano dessa turma trouxe alguns elementos que
corroboravam dados levantados nas outras duas fases da empiria e novos elementos
sobre o trabalho docente em Historia na EJA, principalmente aqueles vinculados à
atuação do professor e ao processo de aprendizagem efetiva do conhecimento histórico
25 A partir desse momento vamos usar pseudônimos para nos referenciar aos professores entrevistados na
analise dos dados nos capítulos subsequentes.
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por parte dos alunos. Tal observação permitiu registrar indícios sobre os limites e as
possibilidades que a escolarização de jovens e adultos traz para o trabalho docente,
principalmente aquelas em torno da necessidade de se transmutar a lógica de ensino e
aprendizagem tradicionais em uma nova lógica que garanta a incorporação dos
elementos trazidos pelos alunos em suas trajetórias de vida. Tais elementos vão desde
um refinado senso crítico por alguns até a quase total ausência de domínio da leitura e
escrita por outros. A diversidade que marca esses alunos, mas que se assenta em uma
universalidade pelo seu lugar de classe e por suas realidades de exclusão, constitui em
minha opinião o maior desafio para o trabalho docente nessa modalidade. Desafio este
vivenciado pelo professor observado na incorporação que faz dos pressupostos trazidos
pelo referencial curricular crítico para as suas opções politico-pedagógicas.
Nessa dinâmica cabe indagar: que contribuições as Teorias Críticas do Currículo
podem trazer para o cotidiano escolar na educação de jovens e adultos?
Tendo em vista a superação da concepção que reconhece as Teorias Críticas do
Currículo como imobilizadoras, buscarei apresentar reflexões sobre a natureza de seus
pressupostos, na tentativa de identificar a sua atualidade como pressuposto curricular e
de como estão realmente - a partir da realidade concreta do trabalho docente no PEJA sendo incorporadas pelos seus docentes. Entendo que tal esforço é uma abertura de
caminho para identificar e problematizar novas propostas de trabalho, formulação de
novos currículos e principalmente novas práticas docentes na educação de jovens e
adultos trabalhadores. Compreendo, dessa forma, as práticas docentes como espaço de
criação curricular e de possibilidades de inovação no campo das Teorias Críticas do
Currículo.
Considero, assim, que o resgate/uso, a identificação e a problematização de tais
pressupostos teóricos são um significativo passo contra-hegemônico de construção de
referenciais educativos que rompam com uma visão tecnicista da educação e que se
comprometa com uma escolarização significativa e transformadora para adultos e
jovens trabalhadores.
Na definição de Moreira (1998) a teoria curricular crítica se define como a teoria
ou teorias que se propõem a “examinar as relações entre conhecimento escolar e a
estrutura de poder na sociedade mais ampla, abrindo possibilidades para a construção de
propostas curriculares informadas por possibilidades emancipatórias” (pg. 12).
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As Teorias Críticas do Currículo inserem no debate educacional novas reflexões
e profundos questionamentos sobre o papel da educação na reprodução da sociedade
capitalista. Conceitos como ideologia, cultura e poder se constituem, assim, no
referencial básico para o entendimento das questões que circundam a escola e as
práticas docentes. Nessa perspectiva teórica, segundo Tomás Tadeu da Silva (2005),
destaca-se a produção intelectual de autores como Louis Althusser, Jean-Claude
Passeron e Pierre Bourdieu, que, através de alguns conceitos decisivos, ampliam a
forma de conceber a educação e seu papel na manutenção das estruturas sociais.
Louis Althusser, em 1970, publica o livro A ideologia e os aparelhos ideológicos
de estado, que se torna uma referência para as análises educacionais identificadas com a
corrente marxista de pensamento. Nessa obra, Althusser faz a conexão entre educação,
sociedade e ideologia, revelando a interseção destes para a manutenção do capitalismo.
Assim, o autor afirma que a sociedade capitalista depende não só de seus elementos
econômicos para sua reprodução, mas também de artefatos ideológicos. Nessa dinâmica
de análise, o autor aponta que, além dos aparelhos de repressão de Estado, como a
polícia e o sistema judiciário, o sistema capitalista institui e depende para a sua
manutenção, de aparelhos ideológicos de estado, como a mídia, a família e
principalmente a escola, em função da centralidade e ampliação adquiridas por essa
instituição na sociedade capitalista moderna. A escola é a instituição que acompanha as
pessoas por mais tempo em suas vidas e ocorre pouca contestação à sua existência e
permanência no modelo societário capitalista. Dessa forma,

constitui-se em locus

privilegiado de formação para o mundo do trabalho e de inculcação de valores e
normas.
Para o autor, a aceitabilidade que a escola tem garante que o processo de
inculcação de valores ideológicos, geralmente externos aos interesses das classes
subalternas, seja naturalizado, e com isso, não seja contestado, pois é pouco perceptível.
Essa instituição legitima como pertinentes certas práticas sociais: enquanto as crianças
das classes subalternas são ensinadas à submissão, as das classes dominantes são
ensinadas a ocupar posições de comando. Isso ocorre a partir de estruturas de exclusão
das classes subalternas numa escolaridade onde se aprendem hábitos e habilidades
inerentes ao lugar social das classes dominantes.
Silva (2005) é categórico ao apontar a contribuição de Althusser para o
entendimento sobre como a escola e a educação funcionam para a manutenção da
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sociedade capitalista: ”Althusser nos deu, como vimos, a resposta: a escola contribui
para a reprodução da sociedade capitalista ao transmitir, através das matérias
escolares, as crenças que nos fazem ver os arranjos sociais existentes como bons e
desejáveis” (p. 32).
Numa perspectiva critica não marxista, Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron,
publicam em 1970, o livro a Reprodução, que passa a ser também uma referência
significativa para as Teorias Críticas do Currículo. Para explicar o papel da educação na
reprodução das bases culturais e econômicas da sociedade capitalista os autores usam a
categoria de capital cultural. Este é constituído pelo nível de aquisição dos bens
culturais que os indivíduos assimilam e os instrumentalizam para a vida social.
Nesses termos, consideram-se a cultura, os valores, as condutas e os saberes
produzidos pelas classes dominantes como sendo socialmente superiores. Nas
sociedades capitalistas, quem possui tais atributos leva vantagens materiais e simbólicas
no processo de diferenciação e hierarquização da cultura enquanto capital cultural.
Esse processo ocorre por um mecanismo que os autores chamam de domínio simbólico
da cultura. Os valores, hábitos e costumes das classes dominantes são apresentados
como cultura, e são assimilados e valorizados por todos, através de um duplo processo
de violência simbólica, o da imposição desses valores culturais e da ocultação de sua
imposição.
Para os autores, é na escola que esse capital cultural se revela de maneira
objetivada e de forma institucionalizada, sendo distribuído socialmente e de forma
desigual por meio de títulos e diplomas escolares. O currículo escolar se organiza com
base no capital cultural das classes dominantes, portanto, longe dos valores, da
linguagem e do jeito de ser e de agir das classes dominadas. As crianças das classes
dominantes são impregnadas desses códigos culturais e vivem um processo de
assimilação e aceitação Os alunos das classes dominadas, por sua vez,

sentem

dificuldades em assimilar um código que não pertence ao seu universo social e cultural.
Nessa dinâmica, os alunos das classes dominantes são mais bem sucedidos na
escola, e tem mais chances de ingressar em níveis superiores de formação.
Contrariamente, os alunos das classes subalternas, por não se sentirem num espaço de
reconhecimento, encaram o fracasso escolar, saindo da escola antes de alcançarem o
topo da vida estudantil. Argumentam os autores que, nesse processo, não ocorre a
ampliação do capital cultural dos filhos dos trabalhadores, mantidos em patamares
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baixos. Completa-se, assim, o ciclo da reprodução cultural. É essencialmente através
dessa reprodução cultural, por sua vez, que as classes sociais se mantêm tal como
existem, garantindo o processo de reprodução social.
Tais pressupostos das Teorias Críticas do Currículo, resumidamente apresentados
a partir da sistematização elaborada por Tomás Tadeu da Silva (2005), começam a partir
dos anos de 1980 a sofrer fortes críticas no sentido de que possuíam um caráter
extremamente determinista e seus mecanismos de análise colaboravam para o
imobilismo dos sujeitos da escola e, em última instância, anunciavam a manutenção das
estruturas sociais. As Teorias Críticas do Currículo viviam, na análise de seus críticos,
um impasse teórico. Esses argumentos, que tentam elucidar a crise da Teoria Curricular
Crítica, apontam que tais teorias fazem abstrações difíceis de serem operacionalizadas e
incorporadas pelos docentes em suas práticas cotidianas e, dessa forma, estão impedidas
de contribuir para a renovação das práticas docentes (MOREIRA, 1998)
Miguel Arroyo, reconhecendo a crise das Teorias Críticas, a partir dos anos de
1980, faz a seguinte reflexão:

As questões privilegiadas pela teoria crítica silenciaram velhas questões da
prática escolar. O debate sobre currículo, poder, ideologia, produção social do
conhecimento, novos mapas culturais; o debate sobre quem seleciona e
organiza o conhecimento escolar ocupou nossos espaços e foi ficando
marginalizada a cruel realidade do analfabetismo, da reprovação, da
seletividade, da exclusão, do autoritarismo da aula, da violência da escola
(...). Nesse quadro, como estranhar o desencontro entre a teoria crítica e a
prática escolar e profissional, entre nossos temas e o dia-a-dia da escola?
(ARROYO, 1999, p. 147)

Ao invés de inovar as práticas docentes, tais teorias não assimiladas, ou mal
assimiladas, contribuíram para gerar um sentimento de inutilidade da sua ação.
Continua o autor:
A teoria levou os professores a duvidar de suas práticas e apontou a
necessidade de destruí-las. Não é por acaso, então, que os professores
resistem a essa critica destrutiva de suas práticas, de suas concepções, de sua
cultura escolar e profissional, Sentem-se ameaçados. A critica não conseguiu
ser construtiva de novas práticas. Não conseguiu ser inovadora. (ARROYO,
1999, p. 149).

Essa etapa da empiria – a observação do cotidiano escolar – possibilitou em
certa medida problematizar a afirmação do professor Miguel Arroyo (1999), no sentido
de reconhecer elementos fecundos de inovação educativa na prática dos professores
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relacionado-as com a dimensão critica do currículo. Percebi no cotidiano do professor
observado e ainda no cotidiano escolar, que as entrevistas dos outros professores
indicaram, uma incorporação significativa dos pressupostos das teorias críticas e que
tais pressupostos atuavam como elemento de mobilização em suas práticas e opções
pedagógicas e, mais do que isso, na construção de práticas educativas inovadoras.
No debate que relaciona inovação educativa e pensamento crítico, Miguel
Arroyo (1999) faz algumas ponderações que considero importantes de serem resgatadas,
dentre as quais situo a ação dos professores de história do PEJA. Pressupõe-se que eles
elaborem, executem e ressignifiquem um currículo crítico em seu cotidiano escolar. No
texto “Experiências de inovação educativa: o currículo na prática da escola” (1999), o
referido autor situa a dimensão das inovações curriculares

no cotidiano escolar,

principalmente nos anos de 1990, afirmando ser esse processo carregado de
contradições e paradoxos, mas que principalmente tem se caracterizado por uma ação
tutelada do Estado sobre o trabalho e o trabalhador docente. Indica ainda que tal ação
inovadora é carregada de vícios institucionais em sua formulação e aplicação e que, em
última instância, tem fraco impacto sobre o cotidiano dos professores:

Em nossa cultura política, o Estado, os governos ou os grupos técnicos,
políticos e intelectuais e, recentemente, até organizações privadas, definem o
que convém à sociedade, às famílias e às escolas, aos profissionais, sobretudo
de educação básica. Este é o primeiro traço: pensar que toda inovação social,
cultural ou pedagógica será sempre iniciativa de um grupo iluminado,
modernizante, que antevê por onde devem avançar a sociedade e os cidadãos
e que prescreve como as instituições sociais têm de renovar-se e atualizar-se.
(pg. 133)

Nessa lógica de análise, a inovação educativa é um processo que vem do alto,
onde sujeitos de fora do universo escolar indicam e prescrevem os caminhos de
inovação a serem seguidos; no leque de sujeitos de fora, podemos considerar dois
grupos significativos: as equipes técnicas oficiais das redes e as universidades, que
juntos e através de parcerias, recomendam as passagens para o eldorado que é a
plenitude do processo de ensino e aprendizagem do aluno na educação básica pública.
Uma questão a considerar nessa perspectiva é o lugar em que se coloca o professor
nesses processos de inovações curriculares, pois como a inovação é um processo que
vem de fora da escola, obviamente se considera que quem está na escola – o professor –
é despreparado para dirigir ou conceber tais inovações, como aponta Arroyo (1999):
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Tudo se legitima no intuito de renovar a escola de fora, uma vez que dentro
dela reina o despreparo. A análise frequente das equipes técnicas oficiais é
que, se a escola está em crise, as mudanças propostas não acontecem por
culpa do professor, porque é descrente de mudanças, porque não tem
compromisso profissional, porque está atolado em sua rotina. Logo, a solução
não é rever o estilo oficial de inovação, mas mudar o professor, treiná-los,
abrir-lhes perspectivas para que saiam de sua rotina. Uma análise ingênua e
uma saída cômoda, que deixa a prática no mesmo lugar e gasta inutilmente
recursos públicos e energias humanas. (pg. 134)

Rompendo com essa visão simplista e estigmatizada do professor, incluo minha
observação empírica na discussão que Oliveira (2001) coloca sobre a análise de práticas
curriculares na EJA. A autora indica que a escola sempre teve como tarefa ocupar-se do
processo de transmissão, assimilação e construção do conhecimento formal, e este é
feito, em certa medida, através das propostas curriculares. Entretanto, é importante
mostrar que esse conhecimento formal é apenas uma das facetas do tipo de cultura que
invade o ambiente escolar. Mesmo cercado desse aparato normatizador, os professores
podem criar condições que lhes sejam favoráveis à realização de uma série de atividades
e experiências que serão vivenciadas juntamente com os alunos e que escapam aos
manuais curriculares e suas imposições estruturais.
Dessa forma, a escola não seria concebida somente como um espaço
sociocultural de reprodução e verificação de conteúdos e conhecimentos, mas também,
e principalmente, espaço de socialização, de disputa em torno do que ensinar, de trocas
culturais e de construção significativa do conhecimento escolar e social. Nessa relação
incluem-se as possibilidades de construção contra-hegemônica, o que se percebe
claramente na incorporação do referencial teórico crítico para a superação da realidade
escolar pelos professores participantes do universo empírico analisado na pesquisa,
processo carregado de contradições e de possibilidades que vamos apresentar e
problematizar nos capítulos 03 e 04 da tese.
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CAPÍTULO 03
Professores de história/geografia do PEJA e a proletarização docente: o que nos
falam através de suas trajetórias de vida e profissional.

O capitulo pretende, a partir da tabulação/problematização dos dados empíricos
levantados nos questionários e das entrevistas com os professores reconhecidos,
delimitar a condição de proletarização do grupo de docentes do Programa, a partir de
duas dimensões analíticas: a primeira, a origem de classe do docente, identificando,
nesse grupo de professores, se ocorreu alguma alteração no perfil de classe. Pretende
averiguar também o tipo e o período (precoce ou não) de inserção no mundo do
trabalho, as suas experiências e seus processos de consciência de classe, ou não, em
suas trajetórias profissionais. A segunda dimensão, a sua atual inserção profissional em
condições ou não de precarização como trabalhador, o impacto dessa condição e
percepção dessa condição na sua construção identitária e nas suas opções politicopedagógicas vinculadas à educação de alunos jovens e adultos trabalhadores. Os dados
empíricos foram sistematizados em gráficos e tabelas e contribuíram, sobremaneira,
para a delimitação dos processos de proletarização dos docentes de história e geografia26
do PEJA nas dimensões descritas acima.

3.1. Origem de classe do docente
O destino quis que a gente se achasse,
na mesma estrofe e na mesma classe,
no mesmo verso e na mesma frase.
Paulo Leminski

Esse item pretende identificar, pela análise dos dados recolhidos nos
questionários, os elementos que nos ajudem a reconhecer a origem de classe social dos
professores que atuam no PEJA, nas disciplinas de história/geografia. Minha intenção é

26 Como já foi indicado no capítulo 02 a disciplina de história no PEJA é desenvolvida de modo
integrado à disciplina de geografia. Assim, a análise sobre a questão da proletarização docente será
matizada pela totalidade dos questionários, o que vai abarcar professores com formação em História,
Geografia e Ciências Sociais. Foram compilados dados de quarenta e seis questionários, ou seja, a
totalidade dos questionários respondidos. Indicamos que os dados específicos levantados sobre a prática
interdisciplinar de professores de História e Geografia no PEJA e suas contradições, não serão analisados
nessa tese, pretende-se posteriormente elaborar artigos científicos sobre a temática.
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advertir, como apontam os estudos abordados no primeiro capítulo (ABREU, 2003;
FERREIRA JR. & BITTAR, 2006), para a mudança na composição de classe do docente
brasileiro, a partir do estudo de caso desse grupo específico de professores.
Ferreira & Bittar (2006), vão identificar o processo de inserção de segmentos
oriundos das classes populares na carreira docente no contexto de ampliação da
escolarização e sua extensão a grupos sociais até então não incluídos nesse tipo de
política pública. Nesse processo, Cury (2009), destaca:

Na ditadura pós-64, o Brasil passou por um grande processo de
industrialização e de urbanização. Os quatro anos da então escola primária
obrigatória tornaram-se insuficientes. Era preciso estender a escolaridade e
assim o fez a Constituição de 1967, tornando obrigatória aquela entre os sete
e quatorze anos. Para isso, era preciso construir escolas, expandir a rede
física (...) ( pg. 16).

Porém, como aponta o autor, é também o momento em que a mesma
Constituição de 1967 deixa de destinar recursos obrigatórios para a educação, o que
provocou uma ampliação de escolarização que teve que se desenvolver com escassos
recursos. O impacto sobre a remuneração dos professores foi uma das estratégias
necessárias para a garantia de tal expansão:

Um dos recursos utilizados foi o de achatamento salarial dos professores, o
que ajuda entender os muitos movimentos grevistas nos anos setenta/oitenta.
Os professores, de cujos salários saíram boa parte das fontes de
financiamento da expansão da rede física dos estabelecimentos do já então
ensino de primeiro grau, de lá pra cá, nunca tiveram a devida reparação
financeira (...). Uma carreira nebulosa projetava uma grande ansiedade nos
formandos durante a trajetória de qualificação profissional. Formação
precária em face do novo perfil do aluno e das condições de trabalho que se
foram tornando deficientes determinaram um quadro severo na própria
profissionalização. (CURY, 2009, pg. 16)

Indico assim que, além do achatamento salarial, a categoria docente passa a
contar com uma formação cada vez mais precarizada, onde em face da necessidade de
ampliação do contingente de professorado, as reformas educacionais implementadas no
período dos governos militares possibilitaram uma formação docente cada vez mais
aligeirada; o modelo das licenciaturas curtas pode ser considerado a materialidade de tal
concepção (CURY, 2009).
Tais observações, achatamento salarial e formação docente precarizada,
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implicaram/contribuíram na mudança do perfil dos sujeitos que chegam à carreira
docente. Segundo Ferreira Jr & Bittar (2006), as alterações na origem social do
professorado ocorrem com a substituição de um grupo social oriundo das camadas de
setores burgueses e de classe média alta para setores ou frações oriundas das classes
médias baixas e de camadas de trabalhadores urbanos, já atingidos pelo processo de
ampliação da escolarização secundária- universitária:

Poder-se-ia pensar que a presença da primeira vertente na composição social
dos professores ainda pudesse ser suficiente para manter a profissão no rol
dos ofícios liberais. Todavia, esse amálgama social – os de cima (franjas
burguesas e extratos das classes médias altas), de um lado, e os de baixo
(camadas pauperizadas das classes médias e setores do operariado urbano),
do outro – não impediu que se instaurasse um processo perverso e contínuo
de proletarização da categoria profissional dos professores públicos estaduais
de 1º e 2º graus (...)(FERREIRA JR. & BITTAR, 2006, p. 1168).

Buscando

reconhecer

esse

processo

no

grupo

de

professores

de

história/geografia do PEJA, apresentarei alguns dados identificados nos questionários e
organizados em gráficos sobre a origem de classe, a partir de algumas categorias que
foram criadas como estratégias metodológicas para indicar ou não esse aspecto – origem
social – no processo de proletarização desse grupo de professores, a saber: a profissão e
a escolarização de seus pais.
Antes de apresentar os dados sobre a proletarização pela origem social, indicarei
em alguns outros gráficos as características gerais desse grupo de professores no sentido
de definir suas particularidades de gênero (gráfico 01) e de faixa etária (gráfico 02):

Gráfico 01
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Gráfico 02

Identifiquei que esse grupo de professores é majoritariamente do sexo masculino
– gráfico 01 – e tal característica pode ser compreendida por alguns fatores, a saber:
pelo fato de que as turmas de educação de jovens e adultos no município do Rio de
Janeiro são lotadas prioritariamente no horário noturno e em áreas de instabilidade em
termos de segurança e conflitos urbanos, vinculadas à violência e ao narcotráfico. Tal
peculiaridade pode ter afastado as mulheres da opção para atuar nessa modalidade.
Podemos reconhecer, ainda, que esse contingente majoritariamente masculino, nas
referidas disciplinas, ocorre como consequência de que atuar em um terceiro turno de
trabalho implica na ampliação da renda individual de tais professores. O gráfico abaixo
mostra essa tendência, onde um número majoritário de professores indicam atuarem em
pelos menos mais uma escola, além do PEJA.
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Gráfico 03

O debate sobre a questão de gênero e a proletarização docente pode contribuir,
ainda, para problematizar outros aspectos que os dados sobre o perfil de gênero dos
professores apontam, já que a feminização do magistério é um processo identitário dos
docentes brasileiros desde o final século XIX e está, também, vinculada ao desprestígio
social que tal profissão passa a incorporar a partir do século XX (BRITO, 2009) e
consequentemente, de sua proletarização (FERREIRA JR. & BITTAR, 2006).
A crescente feminização do magistério brasileiro tem seu ápice a partir dos anos
de 1930. É nesse período em que se marca também o inicio de uma ação mais tutelada
do Estado no sentido da construção da identidade docente no país, ou seja, o momento
da sedimentação da entrada das mulheres como trabalhadoras-professoras, é também o
período no qual se forja uma determinada identidade docente vinculada principalmente
ao discurso da docência sacerdócio e numa associação direta entre magistério e
maternidade:
Chega-se, enfim, ao suporte ideológico da feminização docente: na
representação dos homens da época, a mulher é naturalmente portadora das
qualidades que se deseja reproduzir em cada cidadã/o trabalhador/a, o que foi
fundamental para a sua projeção no século XIX, enquanto mãe e professora.
O argumento discursivo que a legitima como professora não é, portanto, o
elemento intelectual, mas seus “instintos” maternais, que são sinônimos de
fé, sensibilidade, devotamento, abnegação; enfim a maternidade é coração e
sentimento. A imagem sacralizada da mãe transpõe-se para a professora. Nos
discursos da época repete-se exaustivamente esta relação, enquanto na
prática, o magistério vai, gradativamente, adquirindo feições femininas
(PEREIRA & CALDAS & CRUZ, 2010, pg. 03).
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Esse processo de feminização do magistério, que ganha contornos emblemáticos
na educação primária, gera duas consequências quando é analisado pela dinâmica de
proletarização e de profissionalização: a primeira, no sentido de termos como
consequência da feminização do magistério a justificativa para um crescente processo
de desqualificação profissional e de desprestígio da profissão docente, já que por ser
uma carreira feminina, estava inserida na lógica de baixa remuneração profissional,
tendência típica da estrutura de gênero no mercado de trabalho nos moldes liberais.
Problematizando essa questão Antunes (2003) corrobora tal situação:

Vivencia-se um aumento significativo do trabalho feminino, que atinge 40 %
da força de trabalho em diversos países avançados e tem sido absorvido pelo
capital, preferencialmente no universo do trabalho part time, precarizado e
desregulamentado. (...) Sabe-se que esta expansão do trabalho feminino tem,
entretanto, significado inverso quando se trata da temática salarial, terreno
em que a desigualdade salarial das mulheres contradita a sua crescente
participação no mercado de trabalho. Seu percentual de remuneração é bem
menor do que aquele auferido pelo trabalho masculino (ANTUNES, 2003,
pg. 105).

Uma segunda dimensão seria a ascensão dos professores do sexo masculino para
patamares superiores de atuação profissional em escolarização, como o ensino
secundário e o ensino superior – onde os salários são maiores – tendência histórica que,
em última instância, pode ter contribuído para esse quadro majoritariamente masculino
de professores de história e geografia do PEJA.
Tal constatação histórica pode ser matizada juntamente com o perfil etário
desses professores - como está explicito no gráfico 02 - onde temos quase 76 % dos
mesmos nas faixas etárias acima de 40 anos e, consequentemente,

com ampla

experiência no magistério. Assim, pode-se considerar que esses dois aspectos – gênero
masculino e faixa etária mais avançada – ganham prevalência na escolha para se atuar
no PEJA nas referidas disciplinas.
Essa afirmação pode ser justificada pelo fato de que ingressar no PEJA é um
processo que implica em uma seleção interna e/ou de indicação por parte dos gestores
do nível central e das direções das escolas e se constitui, ainda hoje, em uma relativa
disputa entre os professores para conseguir essa possibilidade de atuação/remuneração.
Quando indagados sobre como se inseriram no programa, a maioria dos professores
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indica terem sido convidados por técnicos do nível central ou direções de escolas. O
gráfico abaixo autentica essa lógica:

Gráfico 04

Um dos elementos que suscitam a tentativa de inserção no PEJA pode ser
explicado por questões salariais. Em função de seu modelo de organização do tempo
escolar, os docentes recebem horas extras por sua atuação no programa. Assim, além do
salário que recebem pela carga horária de 16 tempos semanais – que é o padrão de carga
horária cumprida pelos professores da rede que atuam no segundo segmento do ensino
fundamental – recebem mais 10 tempos em horas extras, já que os mesmos trabalham
no programa todos os cinco dias úteis da semana. Essa situação gera uma ampliação
significativa de seus proventos mensais, assim, os professores mais velhos da rede
acabam sendo privilegiados nessa escolha.
Deve-se, no entanto, destacar que essa constatação da realidade salarial dos
docentes do PEJA muito mais os aproxima da lógica da proletarização do que de sua
profissionalização. Duarte (2011), referenciada em Miranda (2006), indica que o
docente-trabalhador pode ser categorizado – quando atua em mais de um emprego – em
três formas de contratação por redes públicas de ensino: o efetivo, o temporário e o
precarizado:

114

O efetivo é servidor publico, concursado, estável, estatutário; o temporário é
aquele docente contratado, sob regime da CLT, por tempo determinado, em
substituição ao incompleto quadro de efetivos; e, por fim, o precarizado, que
realiza a ampliação de carga horária, via contrato provisório. Esse último
pode ser tanto servidor efetivo, como temporário da rede pública de ensino,
que na jornada ampliada não tem cobertura dos direitos trabalhistas, como
licença médica, férias, 13º salário (pg. 173).

O professor atuante no PEJA, como indica a autora, pode ser classificado, então,
em trabalhador precarizado, corroborando dois aspectos de sua realidade trabalhista
para essa condição: não recebem férias e 1/3 de férias e, em caso de licença-médica
(com mais de 15 dias licenciados) ou licença–maternidade, são retirados os proventos
vinculados ao seu desempenho no PEJA.
Ao se submeter a essa condição precarizada de remuneração salarial, considero
que esse docente procura, dentro do seu espaço de atuação profissional, ampliar seus
proventos em face de um processo constante de perda salarial da categoria docente, em
termos nacionais e em termos da rede municipal de educação do Rio de Janeiro
(JUNQUEIRA & MULS & PAIVA, 1997).
Duarte (2011), investigando o estudo de Junqueira, Muls e Paiva (1997) sobre a
trajetória salarial dos professores do município do Rio de Janeiro no período de 1979 a
1996, indica uma perda salarial de 248,4 % para os docentes em final de carreira e de
70,18% para os docentes em início de carreira. Essa forma diversificada de perda
salarial - entre professores em inicio de carreira e final de carreira - atinge sobremaneira
os professores atuantes no PEJA, como indica o gráfico 05, já que estes possuem uma
longa inserção no magistério. Cerca de 70 % dos professores pesquisados já tinham
mais de 20 anos de atuação no magistério e de significativos anos de atuação no PEJA
(gráfico 06).
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Gráfico 05

Gráfico 06

Esse quadro apresentado, que indica a perda de status da profissão docente,
ajuda a matizar os elementos que busco para indicar a origem social desse docente.
Num primeiro momento procurei trazer como elemento de análise o nível de
escolarização dos pais dos professores, de onde vem um quadro que sugere serem eles
filhos de sujeitos de baixa escolaridade e de pouca inserção nos níveis superiores de
ensino, como atestam os gráficos 07 e 08.
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Gráfico 07

Gráfico 08

Outro elemento de análise dessa questão foi a sistematização de dados que
indicassem as profissões dos pais dos docentes e o lugar de prestígio social, ou não, de
suas profissões. Novamente tem-se configurada uma realidade de classe popular na
estrutura familiar desses professores, com uma inserção profissional em patamares
inferiores na estrutura social, principalmente em profissões de pouco prestígio e,
obviamente,

de

profissões

sem

prévia

exigência

de

ampla

qualificação

escolar/universitária, como indicam os gráficos 09 e 10:
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Gráfico 09

Gráfico 10

A análise desses últimos gráficos27 contribui para delimitar a real possibilidade
de considerar os docentes do PEJA, atuantes nas referidas disciplinas, como sujeitos de
27 Usamos os seguintes critérios para delimitar as categorias dos gráficos 09 e 10, profissões do pai e da
mãe, respectivamente: 1. Profissões de formação em nível superior: seriam aquelas que os pais foram
indicados com a escolaridade de ensino superior e que indicou uma profissão relativa a esse curso. Ex:
médico, engenheiro, economista e advogado; 2. Profissionais de formação de nível médio ou trabalho
manual qualificado: foi a categoria de maior recorrência nos questionários. Classifiquei principalmente
segundo as profissões, já que muitos tinham só o ensino médio, ou só o fundamental. Considerei
profissões que exigiam o domínio de um conteúdo específico/especializado. Ex: técnico de TV, técnico
em eletrônica, sapateiro e operador de máquinas pesadas. Funcionários públicos e comerciantes foram
encaixados nessa categoria; 3. Ocupações auxiliares e não qualificadas: quando a profissão não indica
uma especialização. Ex: doméstica, zelador, porteiro. Nos gráficos sobre as ocupações profissionais,
exclui os aposentados, apesar de aparecerem, pois não foi possível determinar qual a ocupação anterior ou
qual status sua ocupação representava.
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origem social da classe trabalhadora/popular, o que muitos estudos já têm indicado
(ENGUITA, 1991; FERREIRA & BITTAR, 2006).
E aprofundando essas características, procurei ainda vislumbrar as motivações
desses docentes para o magistério como opção profissional e de que forma essa opção se
relacionava com sua origem de classe trabalhadora/popular. Esse debate é importante
para matizar uma reflexão apontada por Barbosa (2011) ao relacionar salário e origem
social dos docentes. Com o aporte de Rabelo (2010), a autora faz a seguinte observação:

(...) o salário do professor brasileiro é baixo, mas ainda existem salários e/ou
empregos considerados piores (por exemplo, os braçais). Um salário baixo
pode ser considerado bom para aqueles que vêm de famílias que recebem
ainda menos do que eles e desejável para aqueles que veem na docência (que
ainda tem carência de profissionais) a melhor chance de ter um emprego
considerado importante e estável, frente à escassez de oportunidades de
emprego (RABELO, 2010, p. 74 apud BARBOSA, 2011, p. 85).

Nessa lógica de análise, a inserção no trabalho docente se dá como uma forma
de ascensão social à condição de trabalhador braçal/precarizado, considerando que o
docente, em função de sua realidade pessoal e familiar, estaria inserido num espaço de
contradição e privação muito mais contundente do que a sua atual inserção profissional,
como professor. Essa lógica também é referenciada por Bittar e Ferreira (2006), como
problematizamos no item anterior, que afirmam serem os professores proletarizados em
função dessa ascensão econômica/salarial, muito mais conservadores e acríticos.
Problematizando essa questão por um viés não tão dicotômico/simplista procurei
investigar como os professores reconhecidos percebem sua inserção na docência, na
tentativa de relativizar essa lógica analítica e entender até que ponto tal inserção
implicou na manutenção, ou não, de suas percepções como pertencentes à classe
trabalhadora, após essa relativa ascensão econômica e social que vivenciaram.
Os elementos indicados pelos professores reconhecidos dos fatores que os
mobilizaram para a docência estão vinculados basicamente a dois aspectos, que em meu
ponto de vista, se afastam da perspectiva de ascensão salarial como elemento motivador
para tal profissão. O primeiro seria considerarem a docência como um espaço de
atuação formativa e de intervenção na sociedade, conectado aos projetos políticos em
que estavam inseridos como militantes de movimentos sociais vinculados a educação.
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Este trecho na fala do professor Pablo28 e exemplo dessa situação:

(...) com 14 anos, eu fazia parte do grupo de jovens lá da igreja e eu fui
escolhido, eu e mais dois colegas, pra dar aula de catecismo, dar aula na
primeira eucaristia, criançada de oito, nove anos. E eu comecei a perceber
que eu gostava daquilo de estar trabalhando com informação, de pegar assim
trechos da Bíblia, trechos do catecismo e explicar pra aquela criançada. E eu
gostava desse negócio, achava bacana isso. E nessa dança, fazendo parte do
grupo jovem, eu conheci dois padres, o padre Geraldo e o padre Rafael, que
nos apresentou o livro A história da riqueza do homem, do Leo Huberman e
outro que eu não me lembro do autor, Como ler Pato Donald, uma coisa
assim, de um mexicano, um autor mexicano, esses dois livros foram
marcantes na minha vida. Aí foi assim, eu quero ser professor por conta dessa
experiência e quero ser professor de história, porque a impressão que eu tinha
era que história era uma impressão abrangente e que eu teria acesso a
informações mais ligadas à sociedade, relacionamento entre pessoas, aí eu fiz
a opção pela história. Outra coisa que me levou para o magistério é que com
16 pra 17 anos desse grupo de jovens nasceu um grupo de alfabetização de
adultos. Aí por essa idade assim, eram oito pessoas, nós lemos três livros do
Paulo Freire, o que me marcou muito foi aquele educação como prática de
liberdade que a introdução é do Francisco Welfort, quem diria? Eu lembro
que eu li a introdução umas quatro, cinco vezes, eu lembro que não entendia
aquela coisa toda, a imagem que ele faz da sociedade brasileira. E aquilo foi
marcante, porque eu não seria o dinamizador das aulas, eu seria o ilustrador
das palavras-chave e seria o relator dos encontros. Só que na hora que foi
começar o curso, duas colegas travaram. A gente fez todo o trabalho, todo o
planejamento, então essas duas amigas, a Tânia e a Vilma, seriam as
organizadoras da aula. Só que na hora gaguejavam e ficaram assim
totalmente sem saída, não sabiam o que falar e aí me pediram ajuda, ‘Pablo,
assume aí que eu não estou conseguindo’, e aquilo me deixou feliz da vida,
eu pensei ‘é isso mesmo o que eu quero’ (Entrevista n° 01).

O segundo elemento mobilizador está atrelado à ideia do acesso ao
conhecimento que um curso superior poderia proporcionar, como uma forma pessoal de
se inserir no mundo para além dos limites culturais impostos/vivenciados em sua
realidade de origem, inclusive familiar. Esse outro trecho aponta essa segunda
perspectiva, encarnada na fala do professor Jairo:

(...) primeiro a própria relação com o bairro, com a sociedade, com esse
incomodo mesmo, de uma inércia de tudo. Veja, você mora num bairro, numa
localidade onde você não tem um cinema próximo, um teatro próximo, não
tem área de lazer, não tem atividades de cultura, e isso te dá certo incômodo e
você quer buscar e começa a falar com um, com outro e tem o professor, a
escola é sua porta para o mundo e o professor é alguém que te abre os
primeiros contatos, eu ficava vendo. Nossa! Esse cara sabe pra caramba, eu
quero isso pra mim, eu quero fazer isso, quero ser professor (...) (Ent. n° 05).

28 Como já sinalizamos no capitulo 02, a partir de agora os seis professores entrevistados vão ser
identificados por pseudônimos, no sentido de garantir a preservação de suas identidades, pois todos ainda
são professores ativos na rede.
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Esses indícios indicam que a questão de ascensão salarial é secundarizada, para
tais docentes, como o fator determinante para a escolha da docência como profissão.
Entendo, dessa forma, que as motivações de inserção no magistério são multifacetadas,
porém determinantes na forma como os docentes dos quais nos aproximamos na
pesquisa conduzem o seu projeto politico-pedagógico de docência. Portanto, o
magistério para esses docentes é mais do que uma profissão que lhes garantiu ascensão
social, o que é reconhecido por eles também; é antes de tudo uma possibilidade critica
de estar no mundo comprometendo-se com sua transformação e com o coletivo. A fala
do professor Alberto sintetiza essa ideia:

(...) Então eu tive essa marca histórica e pessoal, que só reforçou, só veio
reforçar esses referenciais que a gente veio colocar aqui. Na minha formação
docente, na minha graduação isso ficava claro quando alguns professores que
não eram filiados à essa tradição, não me satisfaziam na abordagem do
conteúdo, por exemplo. Quando a gente levantava uma discussão, um debate,
o debate ficava frio, fechava, enfim. E ao contrário, os outros professores
comentavam isso, discutiam, indicavam leitura, enfim, eram aulas mais
livres. Quando eu me torno profissional, eu não consigo romper com isso,
pelo contrário, eu vejo na minha atuação profissional mais um momento de
reflexão sobre as crenças, porque eu fico pensando o seguinte – como é que
essas coisas que eu creio, como esses referenciais que eu tenho, como esses
desejos que eu tenho, em termos de sociedade, de música e tudo mais, como
é que isso bate na cabeça das pessoas? Como é que os alunos veem isso? Vão
ser esses questionamentos que eu vou trazer pra sala de aula e aí esses
referenciais aparecem muito claros, por quê? Porque quando eu vou fazer
uma abordagem da história, como eu falei pra você, é dispensável a gente
decorar os nossos grandes vultos, os nossos grandes ídolos, os nossos grandes
heróis, é dispensável, pra eles isso não rola. Então se eu vou partir do que
está sendo colocado em sala de aula, o que está colocado na comunidade, na
minha formação, nas minhas escolhas (...) (Entrevista n° 06).

Reconhecer essa tendência contribui para relativizar um determinado discurso,
propalado por diferentes sujeitos sociais, como a grande mídia, os gestores da educação
pública e a própria produção acadêmica, que considera a entrada de segmentos de
origem popular na profissão docente como o elemento que implicou/contribuiu para o
que comumente chamamos de ausência de qualidade da educação pública.

Esse

discurso simplista e muito recorrente aparece em vários espaços de construção
hegemônica, vitimizando o lugar do professor, onde este aparece como despreparado ou
como o sujeito com baixo capital cultural que, por essa condição, contribuiria para tal
ausência. Essa ideia ganha destaque em vários momentos no artigo de Ferreira & Bittar
(2006) usado para delimitar o processo histórico da proletarização docente; destaco
agora tais considerações, no sentido de problematizar e desconsiderar a relação direta
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entre ausência de qualidade na educação e a origem social dos professores. Seguem os
fragmentos no artigo dos autores citados:
O acadêmico:
No caso brasileiro, entretanto, a proletarização do professorado não
significou apenas o empobrecimento econômico, mas também a
depauperação do próprio capital cultural que a antiga categoria possuía,
ou seja, a velha formação social composta de profissionais liberais – como
advogados, médicos, engenheiros, padres etc. – constituía um cabedal
cultural amealhado em cursos universitários de sólida tradição acadêmica. Ao
contrário, as licenciaturas instituídas pela reforma universitária do regime
militar operaram um processo aligeirado de formação com graves
consequências culturais. (FERREIRA JR. & BITTAR, 2006, p. 1162).
Essa segunda [vertente] – para quem ser professor significa quase o apogeu
na escala de ascensão social – passa a ter, diante dos problemas da educação
e dos problemas da sua corporação profissional, uma atitude bastante
diferente da primeira, que se proletarizou no trabalho. A segunda camada,
que talvez hoje, em certos centros urbanos do país, constitua a maioria,
tem-se mostrado, de certa forma, conservadora e pouco afeita à luta por
modificações e transformações na educação e na sociedade. (Abramo,
1986, p. 78-79 apud FERREIRA JR. & BITTAR, 2006, p. 1168).

A mídia:
Enquanto isso, no estado de São Paulo, “onde o magistério já foi reduto das
mocinhas endinheiradas nos anos 50”, conforme noticiava a grande imprensa,
a política salarial espantava os futuros candidatos a uma vaga de professor,
revelando “perda de glamour” à medida que o ensino público caía em
descrédito: Hoje em dia a maioria desses cursos [de magistério] recebe
apenas garotas de classe média baixa que, entre trabalhar de balconista
em uma loja ou ensinar a cartilha no primário, optam pela sala de aula –
mesmo com salários que, em geral, não passam dos R$ 230,00 para
iniciantes. São elas, mesmo sem grande preparo, que darão aulas na rede
pública. (O Estado de S. Paulo, 1997, p. 7 apud FERREIRA JR. & BITTAR,
2006, p. 1173)

O professor:
Daremos voz a Jorge Souza Santos, um desses ex-professores, cujo
depoimento se justifica pela capacidade de síntese sobre uma situação social
herdada do regime militar e pelo sentimento de frustração, que, certamente,
não é só dele: as escolas do Rio de Janeiro perdem diariamente sete
professores. Os baixos salários, a falta de interesse dos alunos e as péssimas
condições de trabalho afastam os professores da rede escolar. No dia 10 de
maio [1994] eu fui um dos sete professores a abandonar o magistério.
Quando comecei a dar aulas, em 1953, eu tinha orgulho da minha profissão.
Era uma carreira difícil e disputada. Até quem sonhava ser professor primário
tinha de enfrentar os disputados concursos para o Instituto de Educação. O
status do professor era elevadíssimo (...). Eu ganhava bem e tinha uma vida
nababesca comparada à que um professor do município tem hoje. Tinha duas
empregadas, pude comprar um carro e construir uma casa. Essa boa vida
começou a ruir no final da década de 70. A migração para as grandes cidades
gerou uma carência de colégios. O ingresso às escolas públicas, até então
difícil, foi facilitada para atender a população mais pobre. Como a rede do
governo passou a atender as classes menos favorecidas, as autoridades
começaram a relegar as escolas a segundo plano e a diminuir cada vez mais o
salário dos professores. A profissão ficou desprestigiada, gerando
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desinteresse nos jovens da classe alta e média alta. O nível do magistério caiu
social e economicamente. Quem se habilita a dar aulas atualmente são
pessoas de mais baixa renda, que não têm vivência nem experiência para
lecionar. O despreparo cultural dos novos professores é estarrecedor.
(Santos, 1994, p. 122 apud FERREIRA JR. & BITTAR, 2006, p. 1173)29.

Tais fragmentos enfatizam uma lógica de percepção do processo de
proletarização docente que tem outra direção que a apontada pela pesquisa empírica: as
trajetórias de vida dos educadores dos quais me aproximei obrigou a olhar essa questão
por outro viés e com uma capacidade de alteridade e criticidade para vê-los além do
despreparo cultural ou de uma categoria conservadora e pouco afeita à luta. Assim,
mesmo considerando que esse grupo de docentes configura em sua origem de classe os
elementos que marcam a proletarização docente em nosso país, verei essa questão por
outra possibilidade analítica, principalmente em função da modalidade em que os
professores atuam.
Podemos considerar, dessa forma, que nas disciplinas de história e geografia do
PEJA, temos trabalhadores educando trabalhadores. Tal encontro, longe de indicar uma
possibilidade de ausência de qualidade nas práticas educativas em função do perfil
socioeconômico do professor, autoriza a dimensão da construção pelos docentes de um
projeto político educacional vinculado aos preceitos da educação popular e do seu
compromisso com uma educação transformadora e crítica. Na natureza dessa concepção
avalizam-se e materializam-se possibilidades reais e plenas de aprendizagem para os
alunos, o que em última instância, em nossa percepção, garante uma educação pública
de qualidade, não nos termos hegemonicamente definidos para os projetos de EJA que
já identificamos, mas na direção da construção de uma educação popular, critica e
comprometida, por esse caráter, com as transformações na escola e na sociedade.
E quais as contradições e qual potencial pode trazer esse fazer? Que nova
educação popular se forja nesse fecundo encontro de sujeitos de um mesmo grupo
social? O professor identifica na realidade do aluno as mesmas contradições que as
suas, a partir das condições materiais da sua existência como trabalhador docente?
Essas questões serão problematizadas no próximo item deste capitulo, na tentativa de
ampliar nosso olhar sobre esse professor proletário a partir de sua inserção no mundo
do trabalho e no trabalho docente nas contradições impostas por realidade em uma sala
de aula de EJA.
29 Grifos meus
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3.2. Mundo do trabalho, consciência de classe e trabalho docente.

(...) E o operário ouviu a voz
De todos os seus irmãos
Os seus irmãos que morreram
Por outros que viverão.
Uma esperança sincera
Cresceu no seu coração
E dentro da tarde mansa
Agigantou-se a razão
De um homem pobre e esquecido
Razão porém que fizera
Em operário construído
O operário em construção.
Vinicius de Moraes

Este item pretende traçar, a partir dos dados dos questionários e das entrevistas,
elementos que possam desenhar aspectos da trajetória de vida e profissional dos
docentes do PEJA até a chegada ao magistério, partindo de sua origem de classe e as
marcas que tal origem foi trazendo nesse processo. Nossa intenção é delimitar o lugar
de profissão em suas trajetórias e principalmente o nível de consciência/pertencimento
de classe que tal professor foi desenvolvendo e sedimentando em seu processo de vida
profissional anterior a docência e na docência, na intenção de vislumbrar o impacto de
tal percepção em suas opções politico-pedagógicas como docentes de alunos
trabalhadores. O diálogo com tal construção vai ser sempre com a realidade social,
econômica e cultural que marca o perfil dos alunos jovens e adultos trabalhadores, na
intenção de mostrar as possíveis similitudes dessas trajetórias específicas de docentes e
discentes da EJA.
Destaco que, para a constituição de tal intento, vou me valer das categorias de
classe social e consciência de classe nos termos do historiador E. P. Thompson. Esse
autor entende a classe social como um fenômeno histórico que aproxima
acontecimentos na trajetória dos sujeitos, impactado e impactando, por suas
experiências e consciência o processo de sua constituição: “não vejo a classe como uma
estrutura, nem mesmo como uma “categoria”, mas como algo que ocorre efetivamente
(e cuja ocorrência pode se demonstrada) nas relações humanas” (pg. 09).
Nesse construto teórico, a origem de classe dos sujeitos é determinante como
possibilidade de percepção de certo lugar de classe a ser experienciado. Ao longo de sua
trajetória de vida, os sujeitos podem desenvolver sua percepção/pertencimento ou não,
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de sua classe ou lugar de classe. Thompson (1997) afirma:

A classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências
comuns (herdadas ou compartilhadas), sentem e articulam a identidade de
seus interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem (e
geralmente se opõem) dos seus. A experiência de classe é determinada, em
grande medida, pelas relações de produção em que os homens nasceram – ou
entraram involuntariamente. (p.10)

Nessa lógica de entendimento o autor conclui:

Evidentemente, a questão é como o individuo veio a ocupar esse papel social
e como a organização social específica (com seus direitos de propriedade e
estrutura de autoridade) aí chegou. Essas são questões históricas. Se determos
a história num determinado ponto não há classe, mas simplesmente uma
multidão de indivíduos com um amontoado de experiências. Mas se
examinamos esses homens durante um período adequado de mudanças
sociais, observaremos padrões em suas relações, suas ideias e instituições. A
classe é definida pelos homens enquanto vivem sua própria história e, ao
final, esta é a sua única definição (pg. 11/12).

O viver de sua própria história é que tentarei captar/aferir na análise dos dados
da pesquisa na trajetória dos professores, num diálogo com as possibilidades do
desenvolvimento, ou não, da consciência de classe: “A consciência de classe e a forma
como essas experiências são tratadas em termos culturais: encarnadas em tradições,
sistemas de valores, ideias e formas institucionais. Se a experiência aparece como
determinada, o mesmo não ocorre com a consciência de classe” (Thompson, 1997, pg.
13).
Para perspectivar esse lugar de classe trabalhadora nos docentes pesquisados,
considero importante estabelecer, ainda, uma reflexão teórica com um viés mais
contemporâneo desse conceito. Nisso, indico ser necessário incorporar a essa discussão
um determinado aporte teórico na direção de caracterizar o que hoje marca o
pertencimento a classe trabalhadora frente às mudanças e complexificação das relações
sociais no atual estágio de desenvolvimento capitalista. No embasamento de tal
discussão, trago as reflexões indicadas pelo professor Ricardo Antunes, principalmente
em sua obra “Sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e negação do trabalho”
(2003), na intenção de incorporar suas ponderações sobre o fenômeno de classe social
nos séculos XX e XXI.
Previno, porém, que não entrarei no debate sobre o devir histórico da classe
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proletária - nos termos do marxismo clássico - como classe revolucionária e
potencialmente indutora do processo de superação capitalista, pois entendo que tal
debate não se faz necessário para adensar as questões centrais que mobilizam essa
pesquisa. Ainda que tal discussão a atravesse de forma significativa.
Minha intenção é tão somente, ao me apropriar de suas reflexões, demarcar o
que seria hoje a classe trabalhadora. Nesses termos, Ricardo Antunes (2003) no esforço
de delimitar o fenômeno de classe nos séculos XX e XXI, cunha como sinônimo de
classe trabalhadora, nos marcos do capitalismo e das mutações no mundo do trabalho
atual, o conceito de classe-que-vive-do-trabalho:

A expressão “classe-que-vive-do-trabalho”, que utilizamos nesta pesquisa,
tem como primeiro objetivo conferir validade contemporânea ao conceito
marxiano de classe trabalhadora. Quando tantas formulações vêm afirmando
a perda da validade analítica da noção de classe, nossa designação pretende
enfatizar o sentido atual da classe trabalhadora, sua forma de ser. Portanto, ao
contrário dos autores que defendem o fim das classes sociais, o fim da classe
trabalhadora ou até mesmo o fim do trabalho, a expressão classe-que-vivedo-trabalho pretende dar contemporaneidade e amplitude ao ser social que
trabalha, a classe trabalhadora hoje, apreender sua efetividade sua
processualidade e sua concretude (ANTUNES, 2003, pg. 101).

Em tal categoria há o entendimento de classe trabalhadora como um conjunto
bastante ampliado de atuações na estrutura produtiva, englobando um extenso corpo
social. Essas atuações estão vinculadas não somente ao setor industrial produtivo, mas
também aos assalariados do meio rural, aos do setor de serviços e aos desempregados
ou precariamente empregados. O elemento que unifica esse grupo, para o autor, é a
condição de venda, na estrutura produtiva, de sua força de trabalho como mercadoria
em troca de um salário como forma de garantia de sua sobrevivência:

Uma noção ampliada de classe trabalhadora inclui, então, todos aqueles e
aquelas que vendem sua força de trabalho em troca de salário (...). Essa
noção incorpora o proletariado precarizado, o subproletarizado moderno, part
time, o novo proletariado dos Mc Donalds, os trabalhadores hifenizados de
que falou Beunon, os trabalhadores terceirizados e precarizados das empresas
liofilizadas de que falou Juan José Castilho, os trabalhadores assalariados da
chamada “economia informal”, que muitas vezes são indiretamente
subordinados ao capital, além dos trabalhadores desempregados, expulsos do
processo produtivo e do mercado de trabalho pela reestruturação do capital e
hipertrofiam o exercito industrial de reserva na fase de expansão do
desemprego estrutural (ANTUNES, 2003, pg. 101).
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Dessa forma, considero os professores pesquisados, quando investigados em
suas trajetórias profissionais anteriores e atuais, como sujeitos pertencentes à classe
trabalhadora na dimensão cunhada por Ricardo Antunes (2003). Nesse caso são
sujeitos pertencentes à classe-que-vive-do-trabalho. Tal condição aparece de forma
muito significativa em alguns dos dados que vou sistematizar/problematizar, indicando
de forma muito acentuada nos professores reconhecidos, que as suas trajetórias no
mundo do trabalho guardam grandes similitudes com o lugar e as trajetórias dos alunos
jovens e adultos trabalhadores, incluindo, dessa forma, ambos – docentes e discentes –
na dimensão ampla de classe trabalhadora cunhada por Antunes (2003).
A análise dos dados da pesquisa mostra que os professores, em sua grande
maioria, vivenciaram, como os alunos de EJA, a experiência de serem estudantestrabalhadores, realidade bastante referenciada como uma dificuldade para o
desenvolvimento escolar pleno do aluno trabalhador matriculado em processo formal de
escolarização na educação básica. Paiva (2006) aponta essa questão ao analisar projetos
de Educação de Jovens e Adultos desenvolvidos nos anos de 1990 no país e destaca o
descompasso entre a cultura escolar e a realidade social dos alunos trabalhadores:

Os tempos de aprendizagem e os tempos de duração dos projetos conflitam
permanentemente. Horários inadequados de entrada e saída obedecem a
interesses das instituições, negociando pouco os interesses dos alunos.
Chocam-se com horários de trabalho, tempos de deslocamentos até a escola,
quando não punem os atrasos com novas interdições. A duração do projeto
muitas vezes se coloca como tempo de permanência do aluno, e não como
referência de organização pedagógica. (...) A cultura de uma nova relação
entre os sujeitos e o processo de aprendizagem, indispensável à educação de
jovens e adultos, demanda abrir mão da cultura do controle, que funde
burocracia e autoritarismo. A saída, derivada de outros fatores que não o
sucesso, não deve ser interpretada sempre como evasão, se o aluno não volta
à escola. A educação de jovens e adultos aponta para interrupções frequentes,
diante de fortes motivos da vida adulta (impostos também aos jovens): um
emprego, mudança de local de trabalho, mudança de local de moradia,
doenças (pessoais e com familiares), estrutura familiar que se altera, exigindo
maior participação de quem estudava (PAIVA, 2006, pg. 535)

No mapeamento das similitudes entre docentes e discentes, indico na trajetória
dos professores, também, uma relação de confronto entre escolaridade e mundo do
trabalho. E como significativo dessa dimensão, destaco nos professores reconhecidos
uma entrada prematura no mercado de trabalho em função da realidade social de sua
família, ou seja, a possibilidade de inserção no nível superior se dá de forma
secundarizada à necessidade do trabalho, o que denuncia uma realidade típica daqueles
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que necessitam vender sua força de trabalho como garantia de sua própria sobrevivência
e, em muitos casos, de seus núcleos familiares. O trecho abaixo elucida essa tendência
destacada:
L: (...) na verdade, assim, na minha família é meio complicada a situação,
porque eu já trabalhava antes, trabalhava como camelô, vendia coisa na praia,
trabalhei em mercadinho, fazendo entrega de compras, então já tava inserido
no mundo do trabalho. Meu pai não via com muito bons olhos não essa
questão, se quer estudar muito, é porque tinha preguiça de trabalhar muito,
então você... ele sempre via essa questão de querer estudar como preguiça, o
cara estuda porque não quer trabalhar. Então, a recepção não foi assim,
depois de um tempo que eles foram entendendo o que seria fazer uma
faculdade. (...) Não tinha um apoio irrestrito ao fazer o curso. Meu pai uma
vez ouviu ‘seu filho passou no vestibular na primeira vez’, elogiava, ele
ficava meio balançado, mas demorou a compreender que aquilo tinha uma
importância dentro da sociedade. Então, quando ele trabalhava na Zona Sul
de Niterói, as pessoas falavam ‘seu filho passou pra UFF no primeiro
vestibular que fez, isso é bom’, e aí ele começou a raciocinar sobre isso.
(Entrevista n° 04)

Corroborando essa tendência indico na totalidade dos professores participantes
na pesquisa indícios da entrada prematura no mercado de trabalho. O gráfico 11 anuncia
essa tendência:

Gráfico 11
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Essa realidade de inserção prematura no mundo do trabalho pode ser cotejada,
ainda, com a característica de uma inserção em profissões manuais não qualificadas
e/ou precarizadas que também se materializa na trajetória de vida de outros professores
reconhecidos entrevistados. Os professores Pablo e Leandro circularam, desde muito
cedo, em diferentes ocupações precarizadas e a realidade - de trabalhador não
qualificado - os acompanhou até as suas inserções no magistério:

A: Com que idade você começou a trabalhar?
P: Trabalhar, trabalhar ou trabalhar na docência?
A: Trabalhar.
P: Remunerado com 12 anos, sem carteira assinada, só fui ter carteira
assinada dois anos depois.
A: Em que ocupação?
P: Era zelador de um prédio (...).
A: Que outras ocupações você exerceu depois dessa de zelador?
P: Eu trabalhei dois anos nesse trabalho, dois anos, depois com 14 anos, fui
trabalhar numa fábrica que meu pai trabalhava. Aí eu passei um ano
trabalhando no pátio da produção mesmo, eu era auxiliar de serviços gerais, é
tudo e não é nada ao mesmo tempo, então como auxiliar de serviços gerais eu
pegava água pro chefe, varria o chão perto da máquina e eu contava as placas
de couro que a máquina jogava pra fora, e eu ia comprar cigarro pro gerente
do setor, então era uma mistura de office boy com ajudante de tudo. Depois
disso eu sai lá da fábrica, da área de produção e fui pra parte administrativa.
Fui office boy, passei seis meses como office boy, aí fazia o serviço de office
boy para as despesas da empresa, eu pegava os boletos bancários, os
depósitos da empresa, os saques que a empresa ia fazer, aí botava na mochila,
botava nas costas e saia pra fazer esse trabalho. Eu fazia serviço em Campo
Grande, em Santa Cruz, onde era à base da empresa. Seis meses depois fui
fazer no centro da cidade, aí passei nessa coisa de office boy um ano, um ano
e meio, por aí. Aí depois eu fui efetivado na contabilidade, deixei de ser
auxiliar de serviços gerais, depois fui office boy, depois fui ser auxiliar de
contabilidade.
A: Essa trajetória profissional foi acompanhada por uma ampliação da sua
escolaridade ou não?
P: Sim.
A: Por exemplo, pra você chegar ao posto na contabilidade, foi por que você
já tinha avançado na sua escolaridade ou foi indiferente?
P: Foi indiferente. Eu não parei de estudar, eu saí da escola diurna na 6ª série,
com 14 anos. Aí eu fui estudar no supletivo, eu terminei a 8ª série no
supletivo e trabalhando; quer dizer, essa minha trajetória na fábrica é
independente dessa minha caminhada escolar. O que marcava essa minha
mudança de cargo, segundo eles diziam, era porque papai era um cara
querido na fábrica e eu era um cara querido no meio também. (...) Então,
quando eu saí dessa fábrica eu fui trabalhar na administração de uma escola
particular de Campo Grande, foi à escola Nossa Senhora do Rosário, aí
trabalhei lá quatro anos. Quando eu saí de lá da escola Nossa Senhora do
Rosário, eu fui camelô, vendia suco de laranja, mate gelado, bolo de abacaxi
que a minha mãe fazia e sanduíche no calçadão de Campo Grande. Eu
trabalhei durante um ano e meio, quase dois anos nessa atividade. Depois eu

129

fui trabalhar como fiscal de salão nas Lojas Americanas na Saens Peña, nessa
época eu já estava na FAHUPE. Trabalhava de manhã e à tarde nas Lojas
Americanas e depois à noite ia pra faculdade. (...)
A: Depois dessa experiência nas Lojas Americanas, você foi para o
magistério?
P: Não diretamente. Porque quando eu saí, eu fiquei seis meses nas Lojas
Americanas, aí quando eu saí de lá da loja, eu fui trabalhar no estaleiro, eu fui
ser ajudante de soldador, aí eu trabalhei no estaleiro outros seis meses,
justamente porque foi no final da minha graduação. Depois disso, assim que
eu me graduei, eu me graduei em dezembro, colei grau em janeiro, comecei a
trabalhar como professor em abril. De janeiro a abril eu fui lustrador de
móveis, trabalhei como ajudante de obra e fiz um monte de coisa (...)
(Entrevista n° 01).

A: Relate um pouco da sua vida profissional até chegar ao Ensino de
História. Você já começou a contar um pouquinho, a sua trajetória no mundo
do trabalho começou aos nove anos, como ambulante, conta um pouco essa
trajetória, um pouco dessa experiência do mundo do trabalho, até chegar ao
magistério.
L: Sempre assim, desde pequeno essa dificuldade financeira na família, a
gente começou a trabalhar como ambulante, a trabalhar junto com o meu pai
muitas vezes. Aos nove anos eu comecei a trabalhar, eu falo assim de ir, ter a
questão de pegar uma caixa de isopor, de andar sozinho vendendo com nove
anos, mas, desde que eu nasci, eu ia pra praia com meu pai. Meu pai já
vendia, com a minha mãe junto, montava a barraca, ficava na praia de Icaraí e
a gente trabalhava com isso. Isso foi até aos 19 anos de idade, quando eu já
tava na faculdade, já trabalhava com isso. E sempre tive essa relação
principalmente com a venda. Com 16 anos eu trabalhei em obras, mas,
geralmente, em obras de pessoas próximas à família, ou vizinhos. Chegava
um... morava na subida de morro, chegava material de construção, tinha que
subir escadaria e tal, e a gente oferecia serviço, subir areia, subir pedra
escadaria acima, a gente pegava esses bicos, eu e meu irmão, com alguns
garotos que eram da vizinhança. (Entrevista 02)

A partir da constatação de suas inserções em profissões manuais não qualificadas
e de uma entrada prematura no mercado de trabalho, procurei elementos que
identificassem, a partir de suas percepções sobre essas experiências em suas vidas, quais
seriam os seus entendimentos sobre o pertencimento, ou não, à classe trabalhadora. Os
trechos dos depoimentos dos professores são instigantes para esse debate:

(...) L: eu acho que tem as duas questões, acho que uma coisa não se separa
da outra, porque, até quando falo com os alunos, quando eu dou exemplo da
questão do trabalho, quando eu falo da questão do trabalho em sala de aula,
eu sempre me coloco como trabalhador, que eu estou ali vendendo a minha
força de trabalho, apesar de ser funcionário público, vendo a minha força de
trabalho pra uma instituição, que é a prefeitura do Rio, que é pago pelos
impostos deles, mas não é diferente de qualquer outro trabalhador. Eu estou
ali vendendo a minha força de trabalho, se eu estou ali naquele trabalho, é em
troca do meu sustento. Eu tenho a necessidade de trabalhar, você pode até se
sentir gratificado pelo seu trabalho, porque você escolheu aquela profissão,
mas não deixa de ser uma exploração da sua força de trabalho. (Entrevista n°
02)
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(...) P: na tua pergunta tem uma coisa complicada pra gente discutir que é
essa questão da classe. Eu não acho que a minha ascensão social seja uma
mudança de classe social. O que eu percebo assim, eu visivelmente eu tenho
uma ascensão financeira, visivelmente eu tenho uma qualidade de vida
material que me coloca num patamar diferente dos meus amigos, por
exemplo. (...) Então, por exemplo, embora eu tenha uma renda três, quatro
vezes maior que muitos amigos meus, eu ainda me considero como alguém
que trabalha, da classe trabalhadora. Aí é o viés ideológico e ao contrário
também, têm muitos amigos meus que ganham cinco vezes menos do que eu,
mas têm pretensões e têm crenças ideologicamente vinculadas à classe
dominante. (Entrevista n° 01)

Percebo, então, que os docentes pesquisados, que indicam esse lugar de
pertencimento à classe trabalhadora de forma precisa, estabelecem em suas concepções
de escola, currículo, aluno e ensino-aprendizagem um diferencial pedagógico no sentido
de se comprometerem com uma educação de qualidade para os alunos jovens e adultos
trabalhadores e, principalmente, na percepção e respeito à condição de classe de seu
aluno, vendo este lugar como mais um elemento facilitador do processo de ensino e
aprendizagem desses estudantes e de comprometimento com uma educação
transformadora.
Essa tendência se coloca em acepção oposta àquela problematizada no item
anterior, que afirma ser a entrada de segmentos das classes populares nos quadros
docentes um dos elementos que implicaram/contribuíram para o descenso na qualidade
da educação pública. Considero, pois, o entendimento desses docentes sobre o seu fazer
e seu comprometimento politico-pedagógico como indício fundamental para a
construção de uma educação de jovens e adultos verdadeiramente de qualidade e com os
referenciais que a tradição da educação popular trouxe para esse campo de ensino. Em
tais docentes a percepção e o compromisso com uma educação pública de qualidade se
torna emblemática, como destaca esse trecho da entrevista do professor Leandro sobre
seu empenho com uma aprendizagem efetiva do aluno jovem e adulto trabalhador:

A: Que aspectos da sua prática docente contribuem para uma aprendizagem
efetiva?
L: eu acho que essa abertura ao diálogo, que é uma coisa que eu adquiri, que
eu acho muito interessante. Muitas vezes me perguntam 'professor, você é
rígido?', aí eu fico assim 'por que eu sou rígido?', 'você exige que a gente
aprenda', mas eu falei 'eu acho que é tanto minha obrigação de tentar dar o
máximo, que eu tento fazer isso, também posso exigir o máximo de vocês',
não é questão de eu reprovar todo mundo. Eu falo assim 'você tem que ler o
livro, você não pode chegar assim e dizer ah, eu não vou ler o livro', eu falo
pra eles 'o que vocês querem da vida de vocês, vocês têm objetivos?', 'tenho',
'pra qualquer objetivo que você seguir, você tem que ter um esforço'. Não vou
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exigir que eles sejam conscientes, mas vou exigir que eles raciocinem, eu
acho que no papel do professor também tem isso, a autoridade do professor
também se dá nessa questão. (Entrevista nº 02)

Porém, é necessário destacar que esse aspecto tão acentuado na opção
pedagógica e na percepção política dos professores reconhecidos, a saber: de se
perceberem como pertencentes à classe trabalhadora num nível significativo de
consciência, não deve se estender ao conjunto de todos os docentes. Thompson (1997),
novamente, ajuda a vislumbrar o sentido da consciência de classe como um processo
histórico, vivenciado e experienciado pelos indivíduos e não como um processo
determinado exclusivamente pela origem e/ou lugar de classe dos indivíduos. Aquiles
(2011), resgatando tal construção em Thompson aponta:

Na medida em que, historicamente, os sujeitos experimentam” situações
determinadas pela totalidade das relações produtivas, podem se
unir/organizar em torno de interesses e projetos comuns, em oposição a
interesses e projetos distintos. Nota-se, nesse caso, a imbricação entre as
estruturas, os sujeitos e a história enquanto processo para a formação de
classes. Esta seria a operacionalização teórico-conceitual proposta por
Thompson. Em suas palavras: (...) as classes não existem como entidades
separadas que olham ao redor, acham um inimigo de classe e partem para a
batalha. Ao contrário, para mim, as pessoas se veem numa sociedade
estruturada de certo modo (por meio de relações de produção
fundamentalmente), suportam a exploração (ou buscam manter poder sobre
os explorados), identificam os nós dos interesses antagônicos, debatem-se
em torno desses mesmos nós e, no curso de tal processo de luta, descobrem a
si mesmas como uma classe (...) (THOMPSON, 2001, p. 274 apud
AQUILES, 2011, p. 17)

A percepção do professor Pablo sobre essa questão no contexto de seu local de
trabalho é bastante significativa sobre essa possibilidade analítica:

A: A minha pergunta agora vai no sentido do fazer pedagógico. Vocês atuam
numa escola de educação básica pública que atende a classe trabalhadora
num bairro onde as pessoas pra trabalhar nessa escola, provavelmente moram
por essas redondezas. Então elas estão próximas dessa realidade, onde os
alunos estão inseridos. Como é que fica essa relação? Você acha que há um
reconhecimento de seus colegas da sua condição de trabalhador e um
alinhamento com essa condição quando ele olha o aluno, quando ele pensa o
seu fazer pedagógico?
P: Olha, eu, com todo o cuidado pra não ser generalizante, pra não ser assim
até, como chamar, injusto com as pessoas e tudo mais, mas, ao longo desses
cinco anos aqui nessa escola, e os outros oito anos em outra escola em bairro
próximo, essa discussão quando ela é fomentada, levantada, ela passa ao
largo, entendeu?
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A: Então o que há é uma negação desses professores?
P: É uma negação desses professores em relação ao pertencimento de classe.
A: Então, por exemplo, vocês não conversam em algum momento sobre uma
memória de infância, de uma memória de escolaridade deles, da sua origem
social, sobre as suas experiências no mundo do trabalho?
P: A gente conversa sobre isso, sobre essa memória de formação, essa
memória da infância, essa memória de um passado recente, essas coisas são
conversadas, só que quando você tenta perceber a ligação, a cola que tem
entre a tua trajetória de vida com a tua condição de ainda assalariado, isso
não rebate nas pessoas como uma condição de classe. Eles reconhecem essa
ascensão econômica como uma ruptura de classe, como uma passagem da
classe trabalhadora assalariada para uma classe média, que é termo que o
pessoal mais usa. Então, eles não se reconhecem como classe trabalhadora,
classe assalariada. Isso daí pode ser que seja um reflexo, vou dizer que possa
ser que seja, porque eu não tenho isso pego com a mão e estudado sobre isso.
Mas como é que isso reflete no fazer pedagógico? Quando você vê, por
exemplo, muitos desses colegas numa preocupação muito mais conteudista
do que reflexiva, muito mais uma preocupação em cumprir o conteúdo do
livro, o conteúdo da apostila, cumprir os prazos, os calendários, do que
propriamente se abrir a uma discussão contextualizada, uma discussão mais
misturada, mais melada de realidade. Então, acho que isso é um sintoma de
que essa questão de classe tá passando ao largo, está paralela da vida
cotidiana, do trabalho, da relação pedagógica. (...) (Entrevista n° 01)

Reconheço, dessa forma, os limites dessa pesquisa em cotejar a universalização
dessas premissas para todo o conjunto dos docentes atuantes no PEJA. Porém, não
poderia deixar de considerar como significativo e emblemático, no grupo de professores
pesquisados, elementos de uma percepção/posicionamento de classe. O próximo
desafio, desenvolvido no item subsequente, será o de inferir a percepção do docente
sobre a atual situação contraditória e precária da sua realidade como professor e de que
forma essa percepção impacta positivamente ou negativamente na educação de jovens e
adultos trabalhadores em que atuam.

3.3. Cotidiano escolar e construção identitária do trabalhador docente
O que você fez daquilo que te fizeram?
Jean Paul Sartre

Esse item pretende apontar os indícios da percepção do coletivo de professores
pesquisados da sua condição de trabalhadores docentes. Essa reflexão vai balizar os
dados do universo empírico com o debate sobre o impacto da proletarização docente no
cotidiano escolar. Usarei como aporte teórico, em tal intento, as discussões em torno
das mudanças na natureza do trabalho escolar (OLIVEIRA, 2004; FONTANA &
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TUMOLO, 2008; BITTAR & FERREIRA, 2006) e de que forma os professores, no
atual contexto pedagógico e político, vão se adaptando ou combatendo a ampliação das
exigências e do controle sobre o seu trabalho. Além disso, procurar identificar a relação
possível entre tal posicionamento e a sua consciência de classe na dimensão de sua
realidade atualmente, como trabalhador docente.
Oliveira (2004), atualizando o debate sobre profissionalização e proletarização
docente, indica serem necessários novos estudos que se debrucem sobre a realidade
escolar impactada pelas recentes reformas educacionais, principalmente para
perspectivar os níveis de resistência e conflito que são vivenciados nesses processos,
especialmente pelo docente. A centralidade do papel do docente no processo de
escolarização se amplia no atual modelo de gestão escolar, ao mesmo tempo em que se
amplia também o controle das esferas decisórias governamentais sobre a sua atuação;
controle este que atravessa as várias instâncias do cotidiano escolar: do financiamento
aos resultados. Esse cenário impacta de forma significativa a organização do trabalhador
docente e a expectativa sobre a sua atuação:

Assim, tais reformas serão marcadas pela padronização e massificação de
certos processos administrativos e pedagógicos, sob o argumento da
organização sistêmica, da garantia da suposta universalidade, possibilitando
baixar custos ou redefinir gastos e permitir o controle central das políticas
implementadas. O modelo de gestão escolar adotado será baseado na
combinação de formas de planejamento e controle central na formulação de
políticas, associado à descentralização administrativa na implementação
dessas políticas. (...) A expansão da educação básica realizada dessa forma
sobrecarregará em grande medida os professores. Essas reformas acabarão
por determinar uma reestruturação do trabalho docente, resultante da
combinação de diferentes fatores que se farão presentes na gestão e na
organização do trabalho escolar, tendo como corolário maior
responsabilização dos professores e maior envolvimento da comunidade.
(OLIVEIRA, 2004, pg. 1131)

A ampliação dessas responsabilidades sobre/do docente pode ser entendida como
um processo de desprofissionalização (OLIVEIRA, 2004) do mesmo, que se vê cada
vez mais comprometido com diferentes tarefas a serem cumpridas e implicando na
incorporação da ideia de que a construção e socialização do conhecimento – funções
principais da escola – ficariam secundarizadas no cotidiano escolar, frente à ampliação
das obrigações sociais que a escola passa a assumir procurando dar conta do processo de
massificação da escolarização.
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A resposta dos docentes a essa realidade tem suscitado um fenômeno que alguns
autores estão denominando de mal estar docente. Martins (2007) apoiado em Esteve
(1991) indica alguns dos elementos que determinam esse atual mal estar docente e, em
destaque, aponta que se acirra:

(...) sua desvalorização social e salarial, acompanhada do depauperamento de
suas condições de trabalho e da complexificação, pelo aumento dos conflitos,
da relação entre professor e aluno, quando então o professor não consegue
encontrar novos modelos, mais justos e participativos, na construção da
convivência e da disciplina. (MARTINS, 2007, pg. 14-15)

Procurei investigar essa noção no grupo dos professores pesquisados, na
tentativa de vislumbrar a existência ou não desse mal estar docente na sua auto
percepção como trabalhador docente e das contradições que essa condição carrega.
Estou olhando essa questão com o aporte teórico que amplia os elementos constitutivos
da personalidade de um docente, como aponta Martins (2007), apoiado em Cavaco
(1991):
Defende como fundamental considera-lo de forma integrada, como
“homem/cidadão/professor”, inserido ativamente numa dada sociedade e num
dado tempo. Neste sentido, reitera a necessidade de se compreender o
professor como pessoa, reconhecendo que aquilo que ele diz e faz é mediado
por aquilo que ele é, por sua personalidade (MARTINS, 2007, pg. 18).

Esse ponto de vista indica que a construção identitária do docente se desenvolve
no intercruzamento das dimensões pessoais e interpessoais e principalmente nas suas
relações com o mundo e com o seu tempo histórico. Essa questão se torna decisiva
quando analisamos a fala dos professores reconhecidos que indicam que o processo de
se forjar trabalhador docente está diretamente inserido nas suas experiências no mundo
do trabalho, indicando com muita clareza as similitudes na condição de trabalhador e de
trabalhador docente. Tais similitudes, consequentemente, incorporam na sua percepção
sobre as condições do trabalho docente as mesmas contradições do mundo do trabalho.
As falas dos professores Leandro e Pablo abaixo indicam essa lógica:

A: quantas horas por semana você trabalhava nesse momento?
L: Eu cheguei a 50 horas, foi um ano que eu fiz assim que foi uma loucura. E
a matrícula longe da outra, morava distante da escola, peguei (...). Eu fui ao
médico, o médico ‘tira licença’, ah, ‘não vou tirar licença não’, porque não
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queria perder dupla30, tinha aquelas questões todas, aí eu quase tive que ficar
internado por causa disso, porque eu fiquei com refluxo gastrointestinal, aí
não podia falar, se eu falasse, colocava as coisas pra fora. Então, tive que
pegar licença, não teve jeito, mas é essa questão do esgotamento físico
mesmo. Muitas vezes falam que a profissão docente tem o esgotamento
emocional, eu descobri que não é o emocional, realmente tem uma estafa. (...)
é cansativo. Muitas vezes as pessoas falam assim, acho que todo trabalho
remete a essa questão, ele suga a sua força de trabalho, gosto muito daquela
frase do Marx que a exploração do trabalho como vampiro, suga a força do
trabalhador. E eu acho que o trabalho docente não é diferente disso.
L.: (...) na época que eu trabalhava nessas coisas, ‘ah, o trabalho de docente
vai ser uma coisa mais tranquila, menos cansativa, por ser um trabalho mais
intelectual’, tinha uma visão bem assim do professor. E quando eu fui ver na
realidade não era tão fácil assim quanto eu imaginava. Ah, você falar assim
‘ah, você não tem o peso da caixa de isopor, o peso do saco de cimento’, você
tem o peso na responsabilidade, tem aquela ideia e que você consegue passar
um conteúdo, foi uma ideia que eu tinha inicial, tem essa dificuldade de
compreensão dos alunos, tem a questão da disciplina.
(...)esgotamento físico mesmo. Eu lembro uma vez que eu trabalhei, que eu
comecei a trabalhar no PEJA, aí peguei outra matrícula, fazer dupla, aí fiquei
trabalhando uma tripla jornada. Como que esse esgotamento foi grande.
(Entrevista n° 03)
A: E sua carga horária semanal, tempo/aula?
P: Então, 42 mais 22, dá 64.
A: Você sempre trabalhou essa carga horária? Você já trabalhou mais?
P: eu acho que agora eu trabalho menos, com certeza trabalho menos.
Porque, assim, quando eu comecei eu trabalhava menos, trabalhava 10 horas
semanais, assim que eu comecei a trabalhar. Aí eu pulei de 10 horas semanais
pra 30, assim, em dois meses. Aí dessas 30 eu passei pra quase 50, porque eu
trabalhava no colégio de Bangu e fui dar aula num cursinho, no Intellectus.
Depois eu passei para o Estado pra 40 horas, 30 em sala de aula e 10 em
planejamento. Eu somei, ficaram 40 mais 30, deu 70. E chegou num tempo,
entre 95 e 97, eu cheguei a dar 90 aulas por semana.
A: O que em sua opinião leva um professor a ter uma carga horária dessa?
P: a questão financeira, fundamentalmente trabalha muito pra ganhar melhor.
(Entrevista n° 01)

Essa situação de excessiva carga horária de trabalho é marcadamente percebida
em todo o conjunto dos trabalhadores docentes pesquisados, como também o elemento
indicado pelo professor Pablo, que relaciona à carga horária excessiva a possibilidade
de ampliação de renda salarial. Essa relação pode ser percebida nos gráficos 12 e 13:

30 Essa referencia no depoimento do professor de que não poderia entrar em licença médica é em função
de sua condição de trabalhador docente precarizado. A “dupla” é considerada hora-extra. Assim ao entrar
em licença médica, o professor perde a remuneração especifica dessa jornada de trabalho.
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Gráfico 12

Gráfico 13
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A relação entre carga horária trabalhada e remuneração que os gráficos colocam
em evidência mostra um elemento central no processo de proletarização/precarização do
trabalhador docente, segundo Barbosa (2011), o conjunto dos professores da educação
básica no Brasil vivencia uma realidade de desvalorização salarial frente a outras
categorias profissionais, principalmente se compararmos a carga horária que exercem e
as exigências de formação para a sua atuação – nível superior para professores do
segundo segmento do fundamental e do ensino médio –, numa lógica que explica que a
manutenção de uma renda salarial mais elevada só é conseguida com a ampliação
excessiva de sua carga horária de trabalho. A mesma autora, com base em analise de
dados do PNAD de 2008, indica que a média de horas trabalhadas pelos docentes em
nosso país gira em torno de 35,3%31.
Quando analisamos os gráficos com os dados dos professores pesquisados do
PEJA, percebemos um contingente majoritário que enfrenta mais de 40 horas de
trabalho. Entende-se de tal fato que a sua inserção na educação de jovens e adultos se
configura em uma tripla jornada de trabalho, justificando-a como a garantia de uma
realidade salarial mais elevada indicada pelo gráfico 11.
Dessa forma, considero que as contradições que permeiam o processo de
proletarização, e atualmente de desprofissionalização docente, atingem sobremaneira o
coletivo de professores pesquisados, principalmente, em termos salariais e de carga
horária trabalhada. Ao balizar os dados quantitativos dos questionários e as falas dos
professores reconhecidos, reconheci que os primeiros denunciam a situação mais macro
de proletarização e os segundos anunciam a percepção subjetiva desses docentes. Tais
dados indicam de forma significativa as condições de precarização em que estão
mergulhados e as suas percepções como trabalhadores inseridos, tanto quanto seus
alunos, nas mesmas contradições que marcam as relações de trabalho no modelo
societário capitalista.
No entanto é importante destacar, novamente, os limites desta pesquisa e de que
a percepção tão pujante na fala dos professores reconhecidos pode não ser uma
percepção/opinião de todo o coletivo dos professores. Mais uma vez o professor Pablo,
em seu depoimento, anuncia/denuncia tal contradição, na qual a possibilidade de
aproximação da condição de trabalhadores de docentes e discentes não é reconhecida, e,
31 Nesse estudo a autora só está considerando a carga horária trabalhada em sala de aula, que é o que os
dados empíricos de sua pesquisa apontam. O quantitativo de horas trabalhado em planejamento e outras
atividades pelo docente não é considerado.
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na verdade, negada por uma parcela dos professores, numa percepção – do professor –
que considera as alterações nos níveis de consumo como uma diferenciação de classe
entre docente e discente:

P: É interessante que, quando nas discussões, nos centros de estudo, a gente
percebe nos discursos, nas análises dos discursos dos colegas, o pronome
eles, marcando eles e nós. Como se fosse uma barreira, um fosso. Eles, os
alunos, e nós, os professores. Pra mim isso é sintomático, isso é muito sério.
E essa distância é marcada, eu tenho quase que certeza em relação a isso,
como eu falei eu não pesquisei, eu não fiz uma coisa sistematizada, mas pela
observação não só aqui da escola, mas de outros colegas, essa diferença, ela
é calcada na aparência do automóvel, da joia, entendeu, do jeito de vestir, do
jeito de andar, os círculos por onde anda, entendeu? Então, essa diferença de
classe, que é colocada dos professores em relação aos alunos, eu vejo muito
nesse aspecto, menos pela formação, entendeu? ‘Eu fiz faculdade, fiz pósgraduação, tenho aquele título, aquele outro e por isso eu sou superior a
vocês não, por isso eu sou da classe A e vocês da classe Z’, não por isso, isso
não aparece no discurso, não aparece no aspecto ‘eu estudei, eu sou
professor’, mas na relação de poder do que propriamente na relação dessa
formação, de se colocar numa posição social superior, não sei se estou me
fazendo entender. É muito mais na relação de poder na sala de aula, na
relação de poder na escola. Como eu sou professor, eu tenho mais poder. Eu
tenho mais poder, por quê? Porque eu tenho o carro x, y, z, eu ando em
lugares assim, então eu sou dessa classe e você é dessa mais de baixo.
(...) eu não sei se os alunos têm essa noção de classe, mas eles têm a noção
de que são pessoas diferentes, entendeu? Eles sentem que aquele professor,
aquela professora não fecha, não tem fechamento32, como eles dizem. E não
tem fechamento, por quê? Porque esses professores têm alguns signos que
não são os signos dele, então fala diferente, veste diferente, anda diferente,
come diferente, mesmo que more no mesmo bairro, mesmo que more na
mesma comunidade, no entorno, entendeu? O cara tá aqui, na periferia de
Padre Miguel, mora a três passos da Frecheirinha, está a um quilômetro do
Vintém, entendeu, mas o cara se acha de outra situação, de outro mundo (...)
(Entrevista n° 01).

No conjunto professores do PEJA a incorporação do mal estar docente como
reflexo do processo de proletarização e precarização que marca os docentes no atual
contexto (MARTINS, 2007), parece estar relacionada à sua atuação no programa como
forma de minimizar tais condições. Considero que a sistematização dos dados dos
questionários anuncia essa tendência, já que os dois principais motivos de inserção no
PEJA estão fortemente vinculados a um desgaste com o modelo de escolarização do
diurno. O gráfico 14 indica tais elementos:

32 Termo em linguagem coloquial que significa comprometimento e apoio mútuo entre pares.
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Gráfico 14

Esse gráfico adverte que um dos elementos do mal estar docente no grupo de
professores investigados seria a dificuldade dos professores se relacionarem de forma
produtiva com os alunos do ensino diurno, que cada vez mais se afastam do modelo de
escolarização nos moldes modernos.

Problematizando esse debate, Miguel Arroyo

(2007) aponta o descompasso que povoa o imaginário dos professores e a realidade
discente que cotidianamente invade as salas de aula. O autor usa a metáfora das imagens
quebradas, uma imagem de infância e adolescência que insiste em desafiar os limites do
entendimento desses professores do que seria a escolarização: “nas precárias condições
de docência somente será administrável um coletivo de alunos ordeiros” (ARROYO,
2007, p. 39).
Outro elemento que esse gráfico reafirma é a necessidade de atuar no PEJA
como uma possibilidade de adequar o horário do professor à realidade vinculada aos
elementos já indicados, como ampliação da carga horária e consequentemente de
aumento salarial. Quando investiguei nos professores pesquisados as suas percepções
de seu ambiente de trabalho na educação de jovens e adultos, no sentido de identificar a
presença ou não de uma mal estar docente em atuar com essa modalidade, obtive como
resposta, em quase toda sua totalidade, uma visão positiva do ambiente de trabalho. O
índice de resposta a essa questão foi a seguinte:
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Gráfico 15

Procurando inferir os elementos que influenciavam essa percepção positiva de
seu ambiente de trabalho e a sua relação com o perfil de alunos do EJA, identifiquei
que consideram os alunos de EJA como um desafio, mas também potencialmente mais
próximos de suas perspectivas de trabalho: o fato de os alunos estarem inseridos
ativamente no mundo do trabalho é considerado pelos docentes um facilitador para o
desenvolvimento do conteúdo histórico e enfrentamento dos desafios do processo de
ensino e aprendizagem do que o ensino diurno. Os trechos dos depoimentos que
seguem indicam essa possibilidade:

(...) eles têm uma compreensão maior das contradições da vida, do mundo do
trabalho, [...] eles têm essa compreensão, porque muitas vezes são alunos
trabalhadores, então eles conseguem ver as contradições bem mais fácil do
que o adolescente. Eu também dou aula durante o dia para o adolescente, pra
crianças e têm as questões que eu falo de história Antiga com uma turma de
EJA que eu acho que não daria uma aula diferente se tivesse dando aula na
universidade, consigo ter essa elaboração, discutir questões mais complexas,
talvez não com a linguagem que eu usaria na universidade, mas questões bem
complexas. Eles conseguem desenvolver naquela questão, debater aquelas
questões, por conta da sua experiência de trabalho, da sua experiência de
vida. Às vezes fazendo comparações que, têm coisas que hoje eu uso em
aulas posteriores, que eu aprendi com aluno, a partir de reflexão que eles
tiveram de um determinado tema de história Antiga, um insight que eles
tiveram. Eu brinco com eles, ‘vocês podiam ser historiadores também’, eles
conseguem ver, porque às vezes eu trabalho com fonte, sempre com texto
curto, mas é uma fonte original. (Entrevista n° 03)
(...) Acho que é exatamente a questão da experiência. Quanto mais a
experiência de vida dele, acho que é mais fácil discutir as questões históricas,
até porque ele vai ver as contradições da vida dele. Um exemplo que eu acho
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maneiríssimo, uma vez numa discussão sobre mais-valia, alguém pediu um
exemplo prático, como faria o cálculo de mais-valia. Aí eu perguntei 'por
acaso alguém trabalha em empresa pequena?', aí tinha um cara que trabalhava
numa fábrica de sorvete, com cinco funcionários, ele na época viu o dono
comprar as máquinas, foi o primeiro funcionário, então ele sabia o valor da
máquina, quanto o cara pagava por mês pela máquina, então até depreciação
da máquina que seria o trabalho morto, eu coloquei no cálculo. Então a gente
viu o quanto o patrão dele tirava de salário, qual era a mais-valia, isso em
dinheiro, os alunos visualizaram aquilo, 'poxa, quanto o cara tá me
explorando’ (...) (Entrevista n° 05)

Em outro trecho de depoimento, um professor reconhecido aponta que sua
origem social e suas condições de precarização enquanto trabalhador docente - e a
forma crítica como se relaciona com essa realidade - se apresentam como um fator de
diferenciação no processo de escolarização formal que os alunos de EJA que trabalham,
indicando serem tais elementos significativos na percepção positiva que possuem do seu
ambiente de trabalho:
Eu sou trabalhador, se eu não fosse trabalhador eu não estaria aqui, eu sou
trabalhador como eles. Eu me identifico como trabalhador, não sou patrão de
ninguém, tenho que trabalhar e que ganhar minha vida e meu salário com o
meu trabalho, a proximidade é essa, uma identidade mesmo como
trabalhador. A gente tenta sempre valorizar isso, falar que na verdade estudar
é um trabalho e que esse trabalho exige, que não é um trabalho fácil e tem
uma série de exigências mas que a gente pode conseguir aquelas coisas, que
as conquistas acontecem naquele processo de esforço e de trabalho e de abrir
mão de algumas coisas para ter outras. Sendo objetivo na resposta eu acho
que é uma identidade que eu tenho como trabalhador. (Entrevista n° 05)

Denunciando, dessa forma, que suas práticas docentes e intencionalidade
politico-pedagógica se alinham ao resgate e ao compromisso com o legado da educação
popular e que os aproximam das palavras de Miguel Arroyo (2007):

Há mais um motivo para esperança: os alunos, as alunas ocuparam as escolas,
se instalaram como legítimos habitantes ocuparam os espaços e hoje suas
condutas, até agressivas, desconcertantes, são os detalhes que interrogam o
conjunto. Tracem novos questionamentos e consequentemente novas
luminosidades que possam substituir a luz apagada de utopias e sonhos que
em outros tempos iluminaram nossas viagens. Desta vez ou encontramos
luminosidades de convívio entre os sujeitos da ação educativa, mestres e
educandos, ou teremos de andar na luz da noite. As velhas luminosidades
vindas de fora: educação e república, educação e democracia, educação e
libertação parecem ter perdido a força. Para continuarmos o longo percurso
escolar teremos de buscar luz no próprio cotidiano escolar. Na vida nossa e
dos alunos. Politizar o cotidiano em que vai tecendo-se o direito à educação.
A vida é incapaz de ocultar seus matizes políticos. Aprender a descobri-los
parece ser a saída. Nas trajetórias de alunos e mestres se refletem valores,
dignidade, processos de humanização, emancipação, libertação que carregam
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luminosidades capazes de dar sentido a viagens noturnas. Nossas viagens à
luz da noite são tão parecidas com aquelas que vêm fazendo coletivos
inseridos em tantos movimentos sociais. Lutam pelo que há de mais
elementar no humano viver: terra, teto, trabalho, vida para eles e seus filhos.
Luminosidades capazes de iluminar suas lutas. O próprio movimento docente
encontrou nova luz em um olhar positivo. Iluminador sobre o trabalho na
escola. Tirou luminosidades ao descobrir-se trabalhadores em educação.
(pg.51)

O próximo desafio será indicar tal processo de forma mais pormenorizada nas
questões em torno do ensino de história e suas particularidades para jovens e adultos
trabalhadores a partir da análise da prática docente dos professores do PEJA que será
abordada no capítulo cinco da tese. E no capitulo quatro procurarei delimitar a inserção
das questões pertinentes e acumuladas na educação de jovens e adultos no debate sobre
o ensino de história, na intenção de relacionar tal acúmulo teórico à pratica docente
desenvolvida no PEJA.
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CAPÍTULO 04
Ensino de história na educação de jovens e adultos: perspectiva e contradições no
trabalho docente do PEJA.
Neste quarto e último capítulo, vou aprofundar/problematizar o trabalho docente
de história do PEJA. Minha intenção é demarcar os percursos metodológicos dos
professores pesquisados no processo que considero ser de construção, execução e
ressignificação de um currículo crítico para o ensino do conhecimento histórico na
educação de jovens e adultos trabalhadores.
O primeiro item (4.1) pretende fazer uma análise sobre o acúmulo das discussões
pertinentes à Educação de Jovens e Adultos no campo do Ensino de História. Minha
intenção é antever de que forma as questões sobre currículo, seleção de conteúdos e
processo de ensino e aprendizagem em História foram sendo permeadas ou não, pelas
questões político-pedagógicas que sedimentaram o debate sobre a EJA nas duas últimas
décadas.
No segundo item do capítulo (4.2), procurei vislumbrar a concepção de história e
currículo dos professores, além dos critérios que usam para selecionar os conteúdos
históricos no cotidiano escolar, apostando que tais critérios traduzem uma determinada
construção curricular específica desse docente e pode contribuir para a identificação de
sua opção teórica. Nesse item, procuramos, ainda, identificar e reconhecer que entre os
processo de autonomia e regulação, como os professores de história do PEJA
estabelecem possibilidades contra-hegemônicas para o ensino e a aprendizagem do
conhecimento histórico por/com jovens e adultos trabalhadores na direção da construção
de um currículo crítico. O final do item tem a proposta de fazer um percurso etnográfico
sobre

a

prática

de

um

determinado

professor

de

história

do

programa,

indagando/problematizando suas opções politico-pedagógicas, através da análise do
método dialético em situações pedagógicas, que considero seja vivenciado em sua
prática docente.
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4.1 O ensino de história na escolarização de jovens e adultos trabalhadores: um
campo em construção.
Nesse item tento principalmente reconhecer se as questões específicas que a
escolarização de jovens e adultos trabalhadores implicam foram incorporadas e tratadas
no campo do ensino de História. Essa intenção vai se materializar em dois objetos de
observação, a saber: o primeiro, a presença desse debate nos manuais de didática de
História produzidos/publicados após os anos 2000 e que são usados, principalmente,
para o processo de formação inicial dos professores de História na educação básica; e o
segundo, no levantamento de teses e dissertações que abordam a interface entre Ensino
de História e EJA também a partir dos anos 2000.
Destaco que estou considerando como referência legal, jurídica, política e
pedagógica os seguintes documentos oficiais que regulamentam a EJA nos últimos
anos no cenário educacional brasileiro: 1. a Constituição Federal de 1988, no seu artigo
208; 2. a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei 9394/96), na seção V Da
Educação de Jovens e Adultos, nos artigos nº 37 e 38 e seus parágrafos e, por último, 3.
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (DCNEJA) Parecer CNE/CEB 11/2000 – que, como reflexo da legislação anteriormente citada
indica: “A EJA, de acordo com a Lei 9.394/96, passando a ser uma modalidade da
educação básica nas etapas do ensino fundamental e médio, usufrui de uma
especificidade própria que, como tal, deveria receber um tratamento consequente.”
(BRASIL, Parecer CNE/CEB 11/2000, pg. 02).
Assim, vou aferir se após os anos 2000 – ano de publicação da DCNEJA – tais
marcos já estão sedimentados e incorporados, em termos da formação inicial dos
professores, ou em termos das pesquisas educacionais produzidas.

4.1.1 A incorporação e tratamento da Educação de Jovens nos manuais de didática
de História.
Eu sou uma pergunta… Sou tudo o que não tem
explicação. Sou alguém em constante construção...
Clarice Lispector

Em relação ao primeiro objeto de observação – os manuais de didática de
História –, vou me apropriar da seleção feita por Rodrigues Júnior (2010) em sua
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dissertação de mestrado intitulada “Os manuais de didática da história e a constituição
de uma epistemologia da didática da história”. Nessa obra o autor define três manuais a
serem analisados em sua pesquisa e nessa direção também escolherei os mesmos
manuais para investigar a possibilidade de incorporação das discussões do campo da
EJA em tal produção bibliográfica. Considero, como o autor,

que tais manuais

representam, enquanto produção teórica, o momento de renovação no campo do Ensino
de História datada após os anos de 1990 e, ainda, uma produção de especialistas no
campo da didática, como este indica: “(...) optou-se pelos manuais mais recentes,
pois estes foram produzidos após os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais)
em 1997, 1998 e 1999, representando um momento específico de tentativa de
‘renovação do ensino de História’ frente ao ensino ‘positivista’ ”, ou, no sentido
empregado por Nadai (1993), “ensino tradicional”. (pg. 14).
Tal seleção, em minha opinião, por representar essa tendência de renovação no
campo do Ensino de História, poderia se constituir em fecundo espaço de referência na
formação inicial e continuada de professores ao conceber e incorporar as questões
específicas da escolarização de jovens e adultos trabalhadores que consequentemente
poderiam se refletir no cotidiano escolar pela atuação dos docentes nessa modalidade.
Os três manuais a serem investigados, nesse aspecto, são: Didática e Prática de Ensino
de História, de Selva Guimarães Fonseca (2003); Ensinar História, de Marlene
Cainelli e Maria Auxiliadora Schmidt (2004); Ensino de História: fundamentos

e

métodos, de Circe Maria Fernandez Bittencourt (2004).
Para a análise de tais manuais procurei fazer um recorte temático nos assuntos
tratados nas obras, a saber: a apreciação de propostas curriculares/ reformas curriculares
para a disciplina de História nas duas últimas décadas, buscando, assim, na forma como
essa temática foi tratada pelas autoras, antever a incorporação ou não do debate sobre as
questões político-pedagógica sedimentadas no campo da EJA.
Nas últimas décadas, o debate e a implementação de reformas curriculares, em
nível federal, estadual e municipal tem sido uma constante no cenário educacional
brasileiro, aparecendo no bojo do discurso de resgate da qualidade da educação pública
ancorado ideologicamente nas diretrizes neoliberais para a educação em países de
economia periférica, que já foi identificado no primeiro capítulo.
Acompanhando o impacto de tais reformas/elaborações curriculares para o
ensino de História, as três autoras incorporam em suas obras tal, porém discussão, os
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níveis de aprofundamento e recorte teórico/político da temática se dão de forma
diferenciada. Um elemento, porém, unifica suas produções: a ausência, nas discussões
propostas pelas autoras, das questões em torno da escolarização de jovens e adultos
trabalhadores.
Na obra de Schmidt & Cainelli (2004), a discussão sobre a temática das
propostas curriculares para História, não ganha um capitulo próprio – como acontece
nas obras das outras duas autoras – e a discussão acontece como desdobramento do
capítulo que trata da trajetória da História como disciplina escolar. Os itens desse
capítulo ‘Analisando propostas curriculares’ e ‘O Ensino de História hoje’, abordam
questões do debate curricular das últimas duas décadas e indicam/analisam os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Fundamental, mas não discutem
concretamente, ou pelo menos sugerem outros documentos curriculares que situem a
educação de alunos jovens e adultos, sejam aquelas de caráter mais gerais, sejam
aqueles específicos para o ensino de História. Devo ponderar, porém, que a autora faz a
opção de aprofundar outras discussões relevantes, como metodologia de ensino e
formação de professores, e não incluiu um capítulo específico sobre propostas
curriculares, embora no conjunto da obra apareça essa discussão de forma aligeirada.
Essa opção de não abordar/problematizar o debate curricular nas últimas décadas
não aparece nos outros manuais de didática de História em questão, onde a temática é
apresentada em capítulo próprio e com uma discussão quantitativamente e
qualitativamente mais aprofundada. Na obra de Fonseca, o capítulo intitulado ‘A nova
LDB, os PCN´s e o Ensino de História’, a autora se compromete com a discussão sobre
o debate curricular na Educação Básica. Nele, numa abordagem que relaciona os
elementos estruturantes da prática educacional com as questões teóricas e políticas do
currículo, situa-se o impacto das novas construções curriculares no Ensino de História e
na prática de seus docentes. Porém, tal discussão não indica ou reconhece os
documentos curriculares de Ensino de História na EJA ou a necessidade de se pensarem
práticas docentes que distingam as especificidades de se ensinar e aprender História
com alunos jovens e adultos trabalhadores. A autora aprofunda as questões
metodológicas de ensino de História num capítulo intitulado “Abordagens
historiográficas recorrentes no Ensino Fundamental e Médio”. Em um instigante e
qualificado

debate,

ela

procura

relacionar,

nos

elementos

das

abordagens

historiográficas, as aproximações possíveis e necessárias entre a produção acadêmica e
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a realidade escolar, porém, novamente o aluno potencialmente apresentado na discussão
da autora é a criança ou adolescente/jovem cursando de forma padrão – em termos de
idade/série – o Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio. Novamente enxergo a
invisibilidade dos jovens e adultos trabalhadores e suas demandas e especificidades
pedagógicas.
Por último, o manual da professora Circe Bittencourt (2004), que, gostaria de
destacar, considero uma referência no campo de Ensino de História e de importância
teórica e política fundamental no meu fazer docente como professora de prática de
ensino e na construção dessa tese. Na referida obra, no capitulo ‘História nas atuais
Propostas Curriculares’, a autora elabora um extenso panorama sobre as atuais
propostas curriculares, cobrindo em sua análise, das séries iniciais às finais do Ensino
Fundamental ao Ensino Médio, numa abordagem que procura relacionar as inovações
curriculares e os desafios colocados por essas inovações no cotidiano escolar e na
prática docente, indicando as alterações nos perfis de alunos e professores e o lugar que
a escolarização e o ensino de História ocupam ou podem ocupar enquanto projeto de
sociabilidade nos dias atuais. Porém, não inclui, também, nessa abordagem, os
elementos em torno das especificidades de ensino e aprendizagem histórica para jovens
e adultos trabalhadores e as propostas curriculares para essa modalidade na disciplina.
Vale destacar, no entanto, que a autora, em vários momentos de sua obra, ao
discutir aspectos metodológicos do Ensino de História (como livros didáticos,
aprendizagens do conhecimento histórico, abordagens historiográficas e outros ), situa o
processo de ampliação do acesso à escolaridade para segmentos sociais populares /
trabalhadores que marca o cenário educacional brasileiro na segunda metade do século
XX. Bittencourt problematiza, nesse cenário, de forma substantiva e politicamente
comprometida, a necessidade do docente em formação inicial considerar tal processo
em sua prática no futuro, principalmente na denúncia da manutenção, mesmo nesse
quadro de alterações no perfil de classe de docentes e discentes, de um currículo e
conteúdos centrados na história dos vencedores e de segmentos das elites nacionais e
supranacionais, principalmente da história europeia.
Um exemplo desse tipo de abordagem e compromisso político-pedagógico na
obra de Bittencourt pode ser identificado no item ‘Concepções de conteúdos escolares e
de aprendizagem’, no qual a autora apresenta o debate situado nos anos de 1980, entre
duas correntes de pensamento no que tange a seleção de conteúdos, a saber, a pedagogia
148

critica dos conteúdos e a educação popular de matriz freireana. Diz Bittencourt (2004,
p. 105):
Em oposição a essa linha conteudista, os defensores da “educação popular”,
baseados em Paulo Freire, entendiam que a escola não podia ser apenas o
local de transmissão de conteúdos valorizados pelos setores dominantes, mas
deveria se ater a conteúdos significativos. Esses incorporam parte do
conteúdo tradicional, mas enfatizam temas capazes de proporcionar uma
leitura de mundo social, econômico e cultural das camadas populares, para
que os conteúdos possam se transformar em instrumentos de ações políticas
no processo de democratização do país. Assim, seus defensores resaltavam a
necessidade de repensar os critérios de seleção dos conteúdos e sustentavam
que a escola não poderia se limitar a criar mecanismos ou aperfeiçoar
métodos para a transmissão de conteúdos repletos de erudição e de valores
criados para atender a outros interesses.

Mesmo não situando de forma direta a educação de jovens e adultos, a autora, ao
propor esse debate, dialoga, mesmo indiretamente, com algumas das questões que já se
sedimentaram no campo da EJA, principalmente aquelas que giram em torno da
necessidade de uma construção curricular que leve em consideração as especificidades
dos alunos nessa modalidade, considerando em tal construto curricular as necessidades
politico-pedagógicas do aluno trabalhador e ainda de sua realidade de vida.
A ausência de referências da educação de jovens e adultos nos manuais de
didática de História é uma tendência que marca a realidade na formação docente inicial
em nosso país, como atesta Rummert & Ventura (2011, pg. 76):

Tal quadro se agrava pelo fato de que as iniciativas das universidades em
relação à formação do educador de jovens e adultos ainda são tímidas. Um
dos dados reveladores da pouca importância conferida a EJA nos cursos de
Ensino Superior é a existência, até o ano de 2006, de apenas 27 cursos de
Pedagogia com habilitação na modalidade, entre os 1968 existentes no país.
Outro aspecto que não podemos deixar de mencionar refere-se à quase
absoluta ausência da discussão sobre a complexidade do universo da EJA nas
diferentes licenciaturas responsáveis pela formação de futuros docentes (...).

O impacto dessa ausência na formação inicial dos futuros professores de História pode
ser detectado no distanciamento entre os conteúdos e saberes disciplinares dos cursos de
licenciaturas e o campo social de atuação dos professores após a sua formação. Tal
distanciamento se amplia em torno das questões já sedimentadas no campo da EJA. A
conexão entre essas esferas – conteúdos formativos e campo social de atuação - é
fundamental para se criar no futuro docente a percepção dos elementos complexos que
edificam a educação formal nos dias atuais, principalmente vinculados à
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heterogeneidade de perfis que marcam os alunos hoje, seja no ensino fundamental, seja
na modalidade da EJA e possibilitar na formação do licenciando elementos que o
aproximem da realidade discente, desafio central para o campo teórico e as reflexões
práticas da formação inicial do professor. Nessa direção Pimenta & Lima ( 2008),
apontam:
Com frequência, se ouve que o estágio tem que ser teórico-prático, ou seja,
que a teoria é indissociável da prática. Para desenvolver essa perspectiva, é
necessário explicitar os conceitos de prática e de teoria e como
compreendermos a superação da fragmentação entre elas a partir do conceito
de práxis, o que aponta para o desenvolvimento do estágio como uma atitude
investigativa, que envolve a reflexão e a intervenção na vida da escola, dos
professores, dos alunos e da sociedade. (pg.34)

Essa dimensão se situa na perspectiva de se considerar que o conhecimento se
constitui através de sua relação intrínseca com a realidade e que essa possibilidade
formativa deva ser possibilitada/garantida aos professores em sua formação inicial.
Lana Fonseca (2011) autentica e amplia a essa questão:

Com esse objetivo, dentre outros, o conhecimento cientifico se coloca – ou é
colocado – como o caminho preferencial para a apreensão da realidade.
Pensar a realidade pode ser visto como um “olhar a vida” através do
conhecimento cientifico. Entretanto, perguntamo-nos se há possibilidades de
haver um único – e melhor – caminho para construirmos a realidade, como o
paradigma dominante nos impõe. Pensamos que ao olharmos por entre as
brechas da realidade, podemos vê-la tomando outras trilhas, outros meandros.
(pg. 214)

Considero que o olhar ‘sobre as brechas da realidade’, que deve ser garantido
aos licenciandos, pode ser materializado na possibilidade destes estabelecerem
observações em salas de aula da EJA e entendo tal observação como um campo
formativo importante para o futuro professor. A discussão que baliza essa possibilidade
está centrada na ideia da prática como imitação de modelos (PIMENTA & LIMA,
2008) e, problematizando a discussão, considero que não sopesamos o espaço de
observação da prática dos professores de EJA como um modelo inflexível a ser seguido
pelos futuros professores, como discorrem Pimenta e Lima:

A formação do professor, por sua vez, se dará pela observação e tentativa de
reprodução dessa prática modelar: como um aprendiz que aprende o saber
acumulado. Essa perspectiva está ligada a uma concepção de professor que
não valoriza sua formação intelectual, reduzindo a atividade docente apenas a
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um fazer que será bem-sucedido quanto mais se aproxima dos modelos
observados. Por isso, gera o conformismo, é conservadora de hábitos, ideias,
valores, comportamentos pessoais e sociais legitimados pela cultura
institucional dominante. O estágio então, nessa perspectiva, reduz-se a
observar os professores em aula e imitar esses modelos, sem proceder a uma
análise crítica fundamentada teoricamente e legitimada na realidade social em
que o ensino se processa. ( 2008, pg. 34)

E em sentido oposto, as autoras indicam:

A prática educativa (institucional) é um traço cultural compartilhado que tem
relações com o que acontece em outros ambitos da sociedade e de suas
instituições. Portanto, no estágio dos cursos de formação de professores,
compete possibilitar que os futuros professores compreendam a
complexidade das praticas institucionais e das ações aí praticadas por seus
profissionais como alternativa no preparo para a sua inserção profissional.
(PIMENTA & LIMA, 2008, pg. 43)

Considero, portanto,

que na ausência de uma produção específica para os

desafios de se ensinar história na EJA, a aproximação dos futuros professores de
história com aqueles que estão em sala de aula é muito fecunda. O contato com a sala de
aula da educação de jovens e adultos em processo formal de escolarização,
reconhecendo e problematizando as experiências e práticas vivenciadas pelos docentes e
discentes nesses espaços, podem se constituir em rico espaço formativo que contribua
para o rompimento de determinados estigmas em relação ao processo de ensino e
aprendizagem de jovens e adultos, tanto aqueles que idealizam/vitimizam os alunos,
quanto aqueles que desconsideram os alunos como sujeitos do conhecimento e da
aprendizagem. “Na sala de aula – em qualquer nível de ensino – materializa-se
cotidianamente, através do currículo – a apreensão da realidade” (Fonseca, 2011, pg.
214).
Aponto essa perspectiva de formação inicial como um devir a ser construído e
conquistado nos espaços universitários de formação de professores, pois nos
depoimentos dos professores reconhecidos sobre seus processos formativos iniciais, as
lacunas em suas formações aparecem de forma gritante, como nesses trechos de
depoimentos:
A: De que forma o seu curso de licenciatura, ajudou ou ajuda, na sua prática
docente?
P: Basicamente a pesquisar, a correr atrás da informação, basicamente isso.
Porque, embora, assim, é uma coisa contraditória, sei lá, dialética, eu tive
professoras de Didática muito, muito ... não gostei delas, da dinâmica das
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aulas, eu não sei se eu aprendi, porque não gostava, aí criei anticorpos, mas o
comportamento dentro de sala de aula, a parte do fazer pedagógico eu não
tive boas referências, boas lembranças da graduação não.

A: E como você preencheu essa lacuna, superou?
P: Como é que eu superei isso? Eu não sei se eu superei [...].

A: Desconfiando que você superou.
P: Supondo que eu tenha superado, como é que eu fiz isso? Eu acho que um
pouco de intuição e muito de observar os outros, os outros professores e de
lembrar como os outros professores que não eram da Didática, eles se
comportavam. Então, por exemplo, esse professor de História da Economia, o
Téo, ele teve uma postura pedagógica ao pegar minha prova, fazer a correção,
orientar. O outro professor Edmilson, de Brasil, não era de Didática, mas ele
passava informações de Didática no jeito dele de trabalhar em sala de aula.
Então quando eu observava esses professores e outros mais, eu falava assim
‘eu quero ser parecido com esse cara’ (...) Essa atenção com o que o aluno
faz, por mais absurdo que seja, ele denuncia o problema, mas aponta um
questionamento. Não deixa você onde tá, ele pega e resgata você e ‘olha, é
assim que se faz, é assim que procede, o caminho é esse aqui, o caminho
certo é esse’. Eu acho isso importante, positivo. E quando eu ia pra aula de
Didática, ‘isso aí não é Didática não’, é outra coisa que não me interessa.
(Entrevista n° 01)

A: E a sua formação docente na Universidade, na licenciatura, o que você
hoje, professor, dialoga com essa formação?
A: Dialogo um pouco, mas eu acho que a gente aprende muito no trabalho
mesmo, a gente vai reaprendendo. Quase sempre eu estou reelaborando a
minha prática, refletindo, tentando outros caminhos, eu acho que eu nunca
trabalhei dois anos exatamente iguais, alguns encaminhamentos são muito
parecidos, mas igualzinho eu acho que nunca é. Dialogou alguma coisa, eu
não vou dizer que a formação não serviu para nada, serviu para alguma coisa
certamente, eu tive contato com alguns autores, alguma base eu tive, mas
faltou muita coisa. Em termos de didática, a questão didática me preocupa
muito, eu acho que tenho uma deficiência muito grande na parte didática.
Mas na experiência mesmo você está sempre reelaborando a sua prática e
refletindo sobre elas, a partir dessas reflexões e das suas exigências você
acaba sempre tentando transformar alguma coisa que você acha que pode ser
mudado. (Entrevista n° 03)

Em termos da formação continuada dos docentes, o quadro não se altera
significativamente. As redes de ensino reduzem tal formação a procedimentos
tecnocráticos, esvaziando a autonomia do professor na

sua construção sobre o

conhecimento do campo da EJA e de suas especificidades Nos espaços formativos para
tais professores são apresentados planos, tarefas e propostas, concebidas e sedimentadas
fora do âmbito escolar e de sua realidade (RUMMERT & VENTURA, 2011).

E as

autoras concluem:
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O que se verifica, assim, de forma recorrente, é um conjunto de variações em
torno de um mesmo processo que nega, também, aos profissionais da
educação, a condição de autoria e o direito de acesso ao conhecimento. Tal
processo, sob diferentes formatos, desqualifica os saberes docentes e se
apresenta como reprodutor dos múltiplos mecanismos de desqualificação que
os sistemas de ensino perpetram sobre os saberes dos trabalhadores. Assim,
tanto professores quanto alunos são transformados, de modos diferenciados,
porém similares, em receptáculos de uma cultura pedagógica assentada na
valorização do saber enciclopédico, dos procedimentos salvacionistas e
destituída das vivas e necessárias vinculações com o real. (RUMMERT &
VENTURA, 2011, pg. 77).

O fato é que em termos de produção acadêmica para a formação docente para a
atuação na EJA,

na disciplina de História, vislumbro um campo que pouco se

estruturou e que carece de produção e pesquisa no sentido de apoiar os professores na
complexa tarefa de construção do conhecimento histórico para os alunos jovens e
adultos trabalhadores. Na ausência de tal produção, identifico através dos diferentes
instrumentos de observação da empiria nessa pesquisa, que o cotidiano e o saber da
experiência (MONTEIRO, 2007) se consubstanciaram em importante elemento
formativo para os docentes ao longo de suas trajetórias de vida, conforme atestei nos
depoimentos anteriores.

4.1.2 A interface entre Educação de Jovens e Adultos e o Ensino de História nas
teses e dissertações dos anos 2000 a 2010
Com todos e para o bem de todos
José Marti

Na intenção de continuar a investigar a incorporação das questões da EJA no
campo de ensino de história, busquei um segundo objeto de observação: a produção
dessa temática em pesquisas de pós-graduação no país.
Para essa verificação usei como campo de observação o Banco de Teses
CAPES/MEC33, que disponibiliza de forma eletrônica o conjunto de teses e dissertações
defendidas no Brasil por ano de publicação. Como critério de seleção, acessei o banco
pelas categorias educação de jovens e adultos e ensino de história – nessa ordem – os
trabalhos desenvolvidos ao longo dos anos de 2000 a 2010. Tal levantamento não
33 Disponibilizado em http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses. Acessado do período de 01 de
março a 15 de março de 2011.
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indicou um acúmulo significativo de trabalhos acadêmicos sobre a temática o que
apresentou o seguinte quadro: nove dissertações de mestrado acadêmico, uma
dissertação de mestrado profissional e nenhuma tese de doutorado. No total, cinco
trabalhos foram desenvolvidos em universidades públicas (sendo três estaduais e duas
federais) e cinco em universidades particulares. A região do país que mais concentrou
trabalhos foi o sudeste, com sete trabalhos, seguido da região sul com dois trabalhos e
da região norte com um trabalho.
Buscando ainda ilustrar tal ausência, procurei relacionar o quantitativo de
trabalhos em educação de jovens e adultos e aqueles específicos de ensino de história ao
longo de uma década no banco de dados. O quadro que temos é o seguinte:

Ano

Pesquisas em EJA

2000

09

Pesquisas de Ensino de
História em EJA
00

2001

10

00

2002

12

00

2003

11

00

2004

27

01

2005

25

01

2006

30

00

2007

38

03

2008

40

01

2009

44

02

2010

50

02

Tabela 06: Teses e dissertações com a temática de Ensino de História e EJA de 2000 a 2010.

Em relação às temáticas específicas tratadas por esses trabalhos, em comparação
com as questões que norteiam essa pesquisa de doutoramento, pode-se considerar uma
relativa aproximação no que diz respeito ao estudo de aspectos relacionados ao
cotidiano escolar e seu impacto no ensino de história, destacando, que em nenhum deles
foi reconhecido o uso de categorias como proletarização ou precarização do trabalho
docente, ou ainda a tentativa de relacionar os desafios didático-pedagógicos do ensino
de história na EJA com os elementos estruturantes da realidade social e escolar.
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Outro aspecto que merece destaque na análise das temáticas dessas produções é
que as questões do cotidiano escolar apresentadas filiam-se mais às questões recorrentes
em pesquisas do campo do ensino de história do que aquelas vinculadas aos temas
específicos da educação de jovens e adultos. Apoiando essa tendência, identifiquei sete
temas que aparecem de forma recorrente em pesquisas e autores do campo de ensino de
história, como: memória, educação patrimonial, identidade, saberes históricos, educação
histórica, transposição didática e saberes docentes. Somente três temas mais próximos
do universo da EJA: exclusão social, formação reflexiva e dimensão política na
formação docente.
Assim, essa breve análise dos trabalhos que fazem a interface entre Ensino de
História e Educação de Jovens e Adultos durante uma década, evidenciam
realidade frágil

uma

no acúmulo sobre essas temáticas nas produções acadêmicas.

Considero, dessa forma, ser imperativa a ampliação dessa produção teórica específica e
que tal ampliação pode contribuir no sentido de subsidiar os docentes em seus desafios
cotidianos.
Para efeito de conclusão deste item, busquei no universo empírico pesquisado
indícios dessa realidade, através da identificação no perfil dos professores pesquisados,
a existência, ou não, de formação em pós-graduação e os campos de conhecimento
dessa etapa formativa.
Nessa direção, observou-se o seguinte quadro: quase 75% dos professores
pesquisados cursaram algum tipo de pós-graduação, que se divide nos seguintes cursos:
especialização 23, mestrado 09 e doutorado 01. Nesse quadro percebi uma prevalência
de cursos no campo da História, frente a outras áreas de conhecimento, mesmo
identificando um significativo índice de pós-graduações em cursos de Educação de
Jovens e Adultos como atesta o gráfico 16.
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Gráfico 16

Considero, dessa forma, que em termos da produção acadêmica mais ampla ou
da formação dos professores que atuam no PEJA, as questões em torno das
especificidades do aluno de EJA se dão de forma secundarizada. Assim, ao me debruçar
sobre o estudo e problematização do Ensino de História na educação de jovens e
adultos, trarei as contribuições e concepções dos docentes construídas no cotidiano
escolar, procurando vislumbrar de que forma o saber da experiência sedimentado nesse
cotidiano atua como espaço de formação, de construção e de ressignificação de um
currículo crítico por parte deles.

4.2. Ensino de história na educação de jovens e adultos: caminhos metodológicos
na construção de um currículo crítico ao trabalho docente no PEJA
Neste último item da tese, vou aprofundar/problematizar o trabalho docente de
história do PEJA. Minha intenção é demarcar os percursos metodológicos dos
professores pesquisados no processo que considero ser de construção, execução e
ressignificação de um currículo crítico para o ensino do conhecimento histórico na
educação de jovens e adultos trabalhadores.
Uma das intenções foi o de vislumbrar a concepção de história e currículo dos
professores, além dos critérios que usam para selecionar os conteúdos históricos no
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cotidiano escolar, apostando que tais critérios traduzem uma determinada construção
curricular específica desse docente e pode contribuir para a identificação de sua opção
teórica. O item subsequente procura identificar e reconhecer que entre autonomia e
regulação, como os professores de história do PEJA estabelecem possibilidades contrahegemônicas para o ensino e a aprendizagem do conhecimento histórico por/com jovens
e adultos trabalhadores na direção da construção de um currículo crítico.
No final estabelecemos um percurso etnográfico sobre a prática de um
determinado professor de história do programa, indagando/problematizando suas opções
politico-pedagógicas, através da análise do método dialético em situações pedagógicas,
que considero seja vivenciado em sua prática docente.

4.2.1 Concepção de História e currículo dos professores de História do PEJA:
como selecionam os conteúdos históricos no cotidiano escolar?
O que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino.
Carl Jung.

Este item pretende identificar a concepção de História e currículo dos professores
pesquisados na intenção de iniciar o mapeamento de sua(s) prática(s) docente(s). Terei
como mote estruturante para essa tarefa, nesse item, a possibilidade de aprofundar os
elementos em torno das motivações e critérios na seleção dos conteúdos históricos que
os professores fazem, incluindo, ainda, o relato e a análise dos mesmos sobre esse
procedimento. A opção de escolher esse elemento – seleção de conteúdos – para
vislumbrar/problematizar os processos de construção, execução e ressignificação de um
currículo crítico em suas práticas docentes justifica-se por considerar que essa etapa se
consubstancia como o momento mais expressivo de construção ou reprodução curricular
e que em diferentes momentos aparece como uma questão complexa e incômoda, nos
relatos dos professores e nos dados dos questionários.
O embasamento teórico para essa discussão será o resgate de elementos presentes
na perspectiva da educação popular de matriz freireana em seu debate com os
pressupostos da educação escolar. Considero, dessa forma, que tal corrente de
pensamento pode contribuir na mediação dos dados e, ainda, constituir-se em valorosa
ferramenta para perspectivar os porquês da seleção de conteúdo histórico desenvolvido
no cotidiano do PEJA e sua potencialidade na aprendizagem dos alunos jovens e adultos
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trabalhadores. Essa opção se justifica, ainda, por estar tal corrente no campo do
pensamento crítico e de uma perspectiva política-educacional comprometida com a
transformação das relações escolares e societárias, o que a torna coerente com a matriz
central que estrutura esta pesquisa de doutoramento.
Da produção de Paulo Freire vamos utilizar as seguintes obras: Pedagogia do
Oprimido (2005); Educação como prática da liberdade (1984) e Pedagogia da
autonomia: saberes necessários à prática educativa (1996).
Como primeiro desafio acho importante trazer o debate sobre a filiação ou não de
Paulo Freire ao pensamento marxista, no sentido de justificar o seu uso como base
teórica de análise dos dados empíricos da pesquisa nessa etapa. Sobre esse debate,
Marise Ramos (2010) indica que Paulo Freire em sua obra, principalmente após
Pedagogia do Oprimido, dialoga com a perspectiva da filosofia dialética e com o
próprio marxismo, ponderando, no entanto, que o autor não adere em seus pressupostos
políticos ao ponto de vista marxista, principalmente no que tange às possibilidades de
transformação radical das relações sociais. Nesse sentido, a autora destaca, na
comparação do pensamento freireano e marxista, uma aproximação com relação às suas
concepções de homem como um ser que se afirma enquanto sujeito ao produzir
historicamente a sua existência (RAMOS, 2010). Em contrapartida, aponta também um
elemento significativo de afastamento entre o pensamento freireano e marxista: para
Paulo Freire a possibilidade de superação das relações de dominação - dialeticamente
embasada, se considerarmos a construção conceitual oprimidos e opressores em sua
obra - se daria por um processo de conscientização e de diálogo entre esses segmentos,
como atesta Ramos (2010):

Para Freire, ao contrário, o “acordo em nome do bem comum” seria possível
mediante ao diálogo, desde que dominados e dominantes se conscientizassem
de sua situação e os segundos se solidarizem com os primeiros, deixando de
domina-los. O fim da dominação seria, então, um ato de vontade dos
dominantes e não uma conquista produzida pela luta de classes, da classe
dominada. (pg. 217)

Destaco esse elemento central e instigante de seu pensamento como denúncia de
um afastamento teórico dos pressupostos marxistas que, do meu ponto de vista, não o
afasta de uma lógica política e filosófica comprometida com a classe trabalhadora e com
a luta de classes. Mais do que isso, sua produção constitui

para os educadores
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brasileiros importante arcabouço teórico, na direção da formação crítica dos sujeitos,
como atesta um autor reconhecidamente marxista, Dermerval Saviani: “permanecerá
como uma referência de uma pedagogia progressista e de esquerda” (SAVIANI, 2007,
p. 333 apud RAMOS, 2010, pg. 219).
Em Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa (1996), o
autor, em sua formulação sobre a gênese cultural do ser humano, lembra claramente a
relação intrínseca do homem com as condições materiais de sua existência e ao mesmo
tempo, indica as possibilidades de ação política sobre esse meio. Diz Freire: “Gosto de
ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas, consciente do
inacabamento, sei que como resultado de operações absolutamente alheias a mim é que
posso ir mais além dele”. (1996, p. 53)
Essa afirmação converge com a perspectiva do materialismo histórico, na medida
em que este defende a ideia de que o homem se constitui homem a partir dos
condicionamentos materiais, indicando que são esses mesmos condicionantes que
ensejam as possibilidades de superação da realidade. Então, o inacabamento do homem,
segundo a perspectiva de Freire, lhe oferece argumentos para a defesa da sua
necessidade da educação como possibilidade de transformação societária, que, para o
autor, deve ser entendida nestes termos:

Seria irônico se a consciência na construção no mundo não implicasse já no
reconhecimento da impossibilidade de minha ausência na construção da
própria presença. Não posso me perceber como uma presença no mundo mas,
ao mesmo tempo, explicá-la como resultado de operações absolutamente
alheias a mim(...) è a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas
sujeito também da história. (FREIRE, 1996, p. 53-54)

E nessa direção, conclui:
Nos anos 60, preocupado já com esses obstáculos, apelei para a
conscientização (em itálico) não como panaceia, mas como um esforço de
conhecimento crítico dos obstáculos, vale dizer, de suas razões de ser. (...)
Na verdade, enquanto aprofundamento da “crise de consciente” do mundo,
dos fatos, dos acontecimentos, a conscientização é exigência humana, é um
dos caminhos para a posta em prática da curiosidade epistemológica. Em
lugar de estranha (em itálico), a conscientização é natural ao ser que,
inacabado, se sabe inacabado. A questão substantiva não está por isso no puro
inacabamento e na pura inconclusão. A inconclusão, repito, faz parte da
natureza do fenômeno vital.” (FREIRE, 1996, p. 54-55)
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Nesses termos, Freire procura definir o que entende por conscientização e com
isso responde às críticas conservadoras que viam o termo de forma reduzida, tratando-o
apenas como estratégia de intelectuais de esquerda que procuravam atrair os
trabalhadores, para assim lutar em oposição às classes dominantes. Esse reducionismo
não encontra ressonância, se compreendermos que classes não proprietárias, enquanto
sujeitos do mundo, possuem o direito de saber para além dos elementos aparentes da
vida e que a prática educativa, formal ou informal, tem papel preponderante.
A conscientização, nos termos referidos, defende a possibilidade de que todos
devem ter acesso aos conhecimentos, sejam aqueles criados no seio do saber popular,
sejam aqueles produzidos no escopo científico, com a possibilidade de tais saberes
serem redimensionados/ressignificados como conteúdos escolares. Além disso, Freire
defende que todos os educandos têm o direito à criticidade em relação ao que aprendem,
o que significa, como nos indica Kosik (1976), reconhecer que os fenômenos sociais
precisam ser tratados com mais investigação e, sobretudo, com mais perguntas, até
chegarmos ao essencial. Kosik diz:

O mundo da pseudo-concreticidade é um claro-escuro de verdade e engano.
O seu elemento próprio é o duplo sentido. O fenômeno indica a essência e,
ao mesmo tempo a esconde. A essência se manifesta no fenômeno, mas só
de modo inadequado, parcial, ou apenas sob certos ângulos e aspectos. O
fenômeno indica algo que é ele mesmo e vive apenas graças ao seu contrário.
A essência se dá imediatamente; é mediata ao fenômeno e, portanto, se
manifesta no fenômeno. O fato de se manifestar revela seu movimento e
demonstra que a essência não é inerte nem passiva. Justamente por isso o
fenômeno revela a essência. A manifestação da essência é precisamente a
atividade do fenômeno” (KOSIK, 1976, pg. 11).

Considerando, ainda, que a cultura faz parte do mundo da produção humana, o
imbricamento dessas duas dimensões da subsistência constitui-se como elo condutor de
da análise freireana sobre educação escolar. A escola, ao ser instituída como espaço de
transmissão do que foi produzido pela humanidade, na perspectiva assinalada acima,
torna-se o espaço privilegiado de transmissão desse conhecimento para os oprimidos.
Como Paulo Freire, considero a seleção dos conteúdos históricos e a forma de
transmissão desse conteúdo, espaços privilegiados de resistência para as classes
subalternas e principalmente de possibilidade de percepção de sua condição de classe
oprimida e dos condicionamentos em que estão inseridos, o que, em última instância, se
consubstancia na construção de um currículo crítico.
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Aliado a essa noção pode-se indicar o esforço teórico de Paulo Freire de, ao
definir o homem como sujeito histórico imbricado à noção do inacabamento humano,
redimensionar o papel da aprendizagem, enquanto processo de vida da/na escola cuja
afirmação da educação como liberdade é seu principal mote. Na critica ao modelo de
escola que precisamos superar, em sua obra Educação como prática da liberdade
(1984), o autor aponta essa dimensão e o esforço que se exige dos educadores para se
filiarem a essa opção crítica:

A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode
temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão
criadora, sob pena de ser uma farsa. Como aprender a discutir e a debater
com uma educação que impõe? Ditamos ideias. Não trocamos ideias.
Discursamos aulas. Não debatemos ou discutimos temas. Trabalhamos sobre
o educando. Não trabalhamos com ele. Impomos-lhe uma ordem a que ele
não adere, mas se acomoda. Não lhe propiciamos meios para o pensar
autêntico, porque recebendo as fórmulas que lhe damos, simplesmente
as guarda. Não as incorpora porque a incorporação é o resultado de
busca de algo que exige, de quem o tenta, esforço de recriação e de
procura. Exige reinvenção. ( pg. 97)

Reinvenção que possibilitamos aos alunos jovens e adultos trabalhadores quando
temos a amorosa coragem (FREIRE, 2005) de reinventarmos nossa prática em sua
direção. E pensar essa dimensão no universo desta pesquisa é trazer outro aspecto não
característico do momento histórico da produção de Paulo Freire, quando educandos e
educadores se situavam, quanto à sua origem de classe, de lados opostos ou pelo menos
distantes. Essa ideia aparece na afirmação do autor, problematizada por Ramos (2010)
nesse trecho:
Partindo do pressuposto de que, “embora diferentes entre si, quem forma se
forma e reforma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser
formado” (FREIRE, 1996, p.23), Freire traz educador e educando, docente e
discente, não como figuras antagônicas num jogo relacional de oposição, mas
como sujeitos inacabados que, no encontro dialético de suas existências,
ensinam um ao outro, se fazem, se refazem, se constroem e se reconstroem.
Por isso, para ele, não há docência sem discência e ensinar não é transferir
conhecimento. Se o homem é sujeito da história, ao contrário de objeto, o
educador deve perceber que a prática educativa capaz de contribuir para a
formação de sujeitos críticos e autônomos e rejeita a ideia de educando como
depósito de conhecimento. O sujeito crítico observa, julga e intervém sobre
aquilo que lhe é proposto. Assim, é o próprio educando quem constrói seu
saber. (RAMOS, 2010, pg. 221/222 - grifo meu).

Considero que essa perspectiva deva ser dimensionada nessa pesquisa, pois,
quando apontamos a possibilidade de mensurar uma relação pedagógica simétrica, ou
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não, praticada pelos professores pesquisados, estamos falando de educadores e
educandos que no atual contexto histórico não são tão diferentes entre si. Marca trazida
principalmente pelo processo de proletarização em que estão inseridos os docentes, seja
pelas suas origens sociais, seja pelas condições de trabalho em que estão submetidos.
O educador do PEJA, que identificamos hoje, tem sua origem de vida e familiar
muito próxima à de muitos alunos. Pode-se dessa forma falar que são setores das classes
trabalhadoras atuando com setores da classe trabalhadora. Portanto, a incorporação e o
reconhecimento do universo discente, não seria, a principio, um processo de
estranhamento para esse docente. No entanto, não posso deixar de considerar as marcas
que a formação escolar/acadêmica desse professor e o peso da cultura escolar possam
ter em suas opções curriculares e no seu olhar sobre o aluno jovem e adulto trabalhador.
Isso pode levá-lo a ignorar o universo que o aluno carrega, que para ele deve parecer tão
familiar, e fazer a opção curricular pelo estabelecido pela lógica escolar e por um
modelo de escolarização ilustrada por Paulo Freire na citação anterior: uma educação
que não debate, mas impõe.
E como se percebe esse processo nos professores de História do PEJA? Que
elementos norteiam suas opções curriculares e principalmente a seleção de conteúdos
que fazem e com que grau trazem a realidade discente para a sala de aula? Pode-se
considerar esse fazer docente um currículo crítico em ação?
Procurando responder essas questões e por meio da análise dos dados empíricos,
reconheço que os professores em sua grande maioria usam como critérios para as
motivações de seleção de conteúdos o universo discente, num reconhecimento freireano
da educação como lugar de ampliação da leitura do mundo dos alunos. A pergunta 37
do questionário, onde indagávamos: ‘Quais concepções/crenças foram se alterando ou
se confirmando ao longo de sua trajetória profissional sobre o Ensino de História no
PEJA?’, foi em sua grande maioria respondida nessa dimensão. Em outras palavras, os
elementos que influenciam os professores a mudar ou manter suas concepções
pedagógico-curriculares estavam diretamente vinculados a suas percepções próprias do
cotidiano escolar e do aluno dessa modalidade, adquiridas ao longo de sua trajetória
docente. A resposta do questionário n° 46 a tal pergunta, confirma essa dedução:

A principal crença que se confirmou refere-se à necessidade de uma
linguagem compreensível para os estudantes e de sempre “traduzir” termos,
conceitos ou expressões mais específicas do vocabulário dessas disciplinas.
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Também confirmei a importância de valorizar as experiências dos estudantes
e saber escutar quando eles se dispõem a expressar suas percepções. Talvez a
principal alteração que vivenciei refere-se a uma percepção que tinha nos
primeiros anos de trabalho na EJA que não considerava tanto as
especificidades dessa modalidade de educação; nesse sentido, tenho
procurado desenvolver minha prática docente fundamentando-me em uma
perspectiva que tenta fazer uma intercessão entre os conhecimentos históricos
e geográficos com a integralidade humana dos estudantes, principalmente no
que se relaciona com a sensibilidade, o prazer e as emoções. (Questionário n.
46)

Essa dinâmica de considerar a percepção da realidade discente como elemento
significativo na construção do seu fazer docente aparece de forma inequívoca nos dados
apresentados no gráfico a seguir, em que sistematizo os dados dos questionários
relacionados aos critérios e motivações que os professores têm/usam para a seleção de
conteúdos, considerando nesse fazer uma construção curricular. E aferi, em destaque,
dois aspectos: ”a aproximação do cotidiano” e a ”abertura ao aluno”34·, indicando, dessa
forma, ser claramente o saber da experiência um elemento significativo nas construções
e ressignifcações curriculares que vivenciam os professores de História pesquisados.

Gráfico 17

34 Os itens indicados nesse gráfico foram construídos a partir das respostas dissertativas dos professores a
seguinte pergunta: Que critérios/motivações você usa/tem para selecionar os conteúdos para as suas
aulas?
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Mas também identifiquei em alguns desses professores a não percepção das
contradições que também vivenciam enquanto trabalhadores (seja em seu passado ou
nos dias de hoje) e que, em minha opinião, são parecidas com as contradições que
vivenciam os alunos. Alguns trechos dissertativos dos questionários indicam isso, ou
seja: eles se comprometem com uma aprendizagem do conhecimento histórico a partir
das vivências dos alunos e do reconhecimento de sua condição de classe oprimida, mas
marcam de forma muito clara a diferença entre educador e educando, o que apontava
Freire (2005) em um contexto histórico diferente do atual.
Alguns desses trechos mais significativos:
Os conteúdos são selecionados através de temas conceituais. Os mesmos
buscam o encadeamento dos assuntos e as atualizações com fatos do
cotidiano. Quando um assunto é refletido no cotidiano do aluno este articula
melhor o conhecimento formal e se sente inteirado (Questionário n° 20).
Usando a história de cada um. Me apossando de fatos atuais para relacionálas com o assunto que quero abordar (Questionário n° 22).
A oportunidade de relacionar os conteúdos com as vivências dos alunos e
com o momento presente. Isso é importante, pois em geral o aluno da EJA
não compreende os noticiários. Tento fazer com que seja “incluído”, ou seja,
que amplie seus conhecimentos a partir do que está presente em seu cotidiano
e que ele não compreende, não conhecia como importante ou que não achava
que tinha relação com sua vida (Questionário n° 27).

Parto dos conteúdos básicos e tento costurar com os conteúdos que são
próximos a realidade dos alunos (Questionário n° 36).
Um dos critérios está relacionado a questões colocadas pelos próprios alunos
(Questionário n° 37).
Todos os conteúdos que estão relacionados a fatos do dia-a-dia, apresentados
pela mídia e do interesse dos alunos (Questionário n° 38).
Busco conteúdos que atendam aos temas que estabeleço, como eixos
temáticos capazes de atingir uma inserção crítica do aluno na sociedade
(Questionário n° 40).
Utilizo muitos fatos reais, que são discutidos na mídia, como o terremoto do
Haiti, a chuva que destruiu o Rio de Janeiro em abril e etc. (Questionário n°
41).

Em direção oposta a essa, indico, agora, outros trechos nos quais a noção de
pertencimento a uma realidade comum ao aluno aparece de forma clara e se torna, nesse
caso, a justificativa para a seleção curricular, onde os verbos estão na primeira pessoa
do plural: em que vivemos, que estamos inseridos. Tal percepção denota que se
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consideram educador e educando parte de um “mesmo mundo”, com uma mesma
percepção de classe e que essa realidade é trazida pelo professor como leitura de mundo
que, com certeza, pode estabelecer o que Freire indica na ideia do educador e educando
se formando mediatizados pelo mundo e por suas contradições (FREIRE, 2005).
Vejamos alguns exemplos dessa perspectiva retirados dos questionários, um mais
simples e direto e outros três mais elaborados:

Como o Ensino de História do EJA requer abrir horizontes para temas
vinculados às problemáticas da vida real busco, apesar das tentações,
abandonar um ensino fundamentado numa concepção de tempo linear,
determinista e etnocêntrica da História. Também recuso a visão de processo
histórico que opera na lógica das causalidades e consequências. Os conteúdos
de História do Brasil e mundo serão selecionados entre aqueles com potencial
estimulador do aluno para compreender os problemas contemporâneos e para
permitir posicionamento frente à realidade em movimento em que vivemos
(Questionário n° 31).

Discussões sobre a cultura popular e a luta de classe que estamos inseridos.
(Questionário n° 39).

As características do público da EJA, com suas ricas e diversificadas
vivências, muitas já vinculadas ao mundo do trabalho, favorecem a
necessidade de uma reflexão sobre a pluralidade de contextos temporais e
sociais que existem, tanto na bagagem sociocultural dos alunos como na
disponibilidade para questionar concepções, valores e informações já
interiorizadas. Cabe ao professor perceber essa especificidade e promover,
em aula, condições para que um dialogismo entre as referências culturais –
sua e de seus alunos - aconteça na inteligibilidade do mundo em que atuamos
como agentes históricos. (Questionário n° 40).

A principal motivação é a pertinência e a significação que os conteúdos
selecionados possam ter para os estudantes. Geralmente uso como eixo
principal as questões que fazem a contraposição entre o potencial de riqueza
derivado da diversidade humana e os problemas originados pelas
desigualdades sociais, seguindo em linhas gerais ao que é proposto pela
Orientação Curricular. Procuro com os conteúdos selecionados possibilitar o
estabelecimento de relações entre os conhecimentos históricos e geográficos
e diversas percepções e experiências trazidas pelos estudantes tendo como
objetivo principal evidenciar como esses conhecimentos podem fazer parte
das “lentes” de leitura mais científica do mundo. (Questionário n° 46).

Entendo dessa forma que o critério indicado majoritariamente pelos professores
como juízo crítico para seleção de conteúdos históricos carrega em si uma determinada
concepção do papel da disciplina História na formação escolar de forma mais ampla na
educação de jovens e adultos. Sua natureza é identificada nos trechos assinalados, em
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certa medida, através da ruptura com uma tendência evidenciada por diferentes autores
do campo do Ensino de História da manutenção de uma determinada tradição escolar de
ensino signatária da história escolar positivista, tendência que marca a disciplina desde
os seus primórdios, no século XIX: o método tradicional de ensino de História. Na
definição dessa perspectiva tradicional, Bittencourt (2004) apoiada em Cordeiro (2000)
indica:
Ele [o método tradicional] é fundado numa relação professor-aluno
autoritária, que por sua vez está inserida numa hierarquia de saber mais
ampla que vai desde a Universidade (local de excelência da produção do
conhecimento, passando pelo livro didático e pelo professor de 1° e 2° graus,
até chegar ao aluno, mero receptor de um conhecimento que aparece para ele
já pronto e acabado (CORDEIRO, 2000, p. 60 apud BITTENCOURT, 2004,
p. 227)

E sobre a manutenção, Bittencourt (2004) denuncia:

O contexto da produção da História escolar é significativo para identificar as
relações entre os diversos elementos constitutivos da disciplina, ou seja, entre
objetivos, conteúdos explícitos e métodos. A análise da disciplina em sua
“longa duração” visa fornecer alguns indícios para a compreensão da
permanência de determinados conteúdos “tradicionais” e do método da
“memorização”, responsável por um slogan famoso da História escolar: uma
matéria decorativa” por excelência. (BITTENCOURT, 2004, pg. 60)

Historicizando o processo sobre como tal questão tem sido abordada no campo do
Ensino de Historia, Bittencourt (2004) indica duas tendências: a primeira situada
principalmente após os anos de 1980 do século passado e que denuncia o caráter
“ideológico da disciplina e a forma pela qual o poder institucional manipula ou tem o
poder de manipular o ensino [dessa disciplina], submetendo-o aos interesses de
determinados setores da sociedade” (pg. 59). A segunda tendência analítica, recorrente
após os anos de 1990, tem abordado esse debate na tentativa de inserir, mesmo
considerando a manutenção de seu caráter ideológico, novas problemáticas teóricas em
torno do lugar da disciplina na cultura escolar e, principalmente, indicando as
possibilidades de resistência nos fazeres e saberes mobilizados pelo professor de
História em sua prática cotidiana. (MONTEIRO, 2007).
Filiando-se a essa segunda tendência no campo de Ensino de História, considero
que os dados empíricos obtidos na pesquisa indicaram, na concepção dos professores de
História do PEJA, um significativo rompimento com esses os dois elementos apontados
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nas permanências de longa duração problematizadas por Bittencourt (2004), a saber: a
manutenção dos conteúdos tradicionais e do método de memorização.
Alguns dados dos questionários confirmam essa afirmação35. Vejamos os gráficos
abaixo. O primeiro identifica a importância da disciplina de história de forma geral para
a escolarização dos indivíduos (gráfico 18). O segundo a importância da disciplina de
história para a modalidade da EJA (gráfico 19).

Gráfico 18

35 Os itens indicados nesses gráficos foram construídos a partir das respostas dissertativas dos
professores às seguintes perguntas: gráfico 17 – Atualmente, pra você, qual é o lugar e a importância do
Ensino de História no currículo escolar? e gráfico 18 - Na formação do aluno de Educação de Jovens e
Adultos, você considera o Ensino de História: relevante, pouco relevante ou desnecessário. Por quê? O
uso dos termos critico e cidadania que indico nos dois gráficos, tem a seguinte justificativa conceitual:
sistematizei com o termo: formar cidadãos ou formar sujeitos com consciência cidadã aquelas respostas
que se aproximavam da perspectiva muito tradicional de relacionar o ensino de história a função de
formar para a cidadania, tendência muito recorrente desde o século XIX. Já os itens formar indivíduos
críticos ou com consciência crítica sistematizei as resposta que indicavam literalmente a possibilidade do
ensino de história como leitura contra-hegemônica da realidade e comprometimento com a transformação
social

167

Gráfico 19

O gráfico 19, ao justificar a importância de a disciplina de história para os alunos
da EJA, segue a tendência freireana de qualificar o papel da educação na formação
crítica dos alunos, considerando de menor importância a manutenção dos conteúdos
tradicionais e da prática docente baseada na memorização. O resgate de alguns trechos
das respostas indicam tal posicionamento:
Não só relevante como importantíssimo. O que somos nós sem uma história?
Conscientizar o aluno de que história não é decoreba. Ela é o elemento
transformador deste aluno dentro do seu país e do mundo. (Questionário n°
13).
Eles, os alunos, dizem que gostam de história, pois compreendem melhor os
assuntos atuais. (Questionário n° 17).
Para instrumentalizá-lo a entender e procurar resolver os problemas que
recebem. (Questionário n° 21).
Porque muitos alunos passam a se reconhecer quando reconhecem a história
do país. (Questionário n° 22).
Acho de toda importância, até para nós entendermos os processos de vida,
como a sociedade se constitui que, na verdade, eu sempre falo pra eles que
nada é dado, nada é estático e como que o processo foi se dando. Pra eles
entenderem que ‘ah, sempre foi assim’, que é aquela ideia que é o senso
comum, de a sociedade é assim, porque sempre foi assim. E a ideia é deles
começarem a repensar essas questões, verem como são os processos, como
são as relações sociais, como essas relações são constituídas. E a partir disso,
pensar que é possível modificar essas relações sociais, que nada é estático.
Então, acho que a História ela serve exatamente pra isso, pra eles começarem
a entender o mundo, e saber que eles são agentes, são construtores desse
mundo. (Questionário n° 24)
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Pelas possibilidades que a História oferece para uma reflexão crítica sobre a
realidade socioeconômica de nossos alunos e a possibilidade de transformá-la
(Questionário n° 26).
Porque uma educação sem as noções básicas dessa ciência fica incompleta.
Como o aluno vai ter noção de cidadania, de política se não sabe nada de
História? O ensino de História é fundamental para desenvolver o espírito
crítico. (Questionário n° 29).
Pois muitos aprenderam que a história só se fazia por meio do passado,
factual e dos grandes heróis e pessoas importantes. Hoje a demanda é outra,
com novos preceitos e contextos. (Questionário n° 32).
O ensino de história é relevante no sentido de que formamos o pensamento
crítico do aluno para a compreensão da realidade em que vive (e
transforma). (Questionário n° 42).
É necessário nos (re)conhecermos. Nos vermos e nos identificarmos como
pessoa, como indivíduo e como cidadão. É nesse sentido a história deve
ajudar. (Questionário n° 44).
Considerando os estudantes da EJA em um contexto no qual atuam processos
de dominação e negação de direitos, o ensino de História é um importante
instrumento na (re)construção de identidades que trazem muitas vezes a
marca do “ser menos”. Nesse sentido o ensino de História, além da
importância apontada na resposta anterior, quando fundamentada em uma
perspectiva pedagógica que privilegia os diálogos entre os conhecimentos
históricos e realidade experiencial dos estudantes têm imensa relevância nos
processos formativos da EJA, além de constituir evidentemente um
importante capital cultural (de acordo com a perspectiva teórica proposta por
Bourdieu). (Questionário n° 46).

A concepção de um ensino de história comprometido com o rompimento da
seleção de conteúdos tradicionais e do método da memorização vai ser também
assumida pelos professores reconhecidos - que concederam as entrevistas - na mesma
direção. Buscando dimensionar essa questão de forma aprofundada, instiguei os
professores a algumas questões relacionadas a essa etapa do seu fazer curricular e sua
aplicabilidade no cotidiano escolar.
Nas entrevistas, solicitei que eles apontassem o que seria indispensável e o que
seria dispensável no ensino de história para jovens e adultos trabalhadores e novamente
a necessidade de ressignificação do currículo e da prática tradicional aparecem de forma
significativa em suas respostas. Percebe-se, porém, que em seus posicionamentos não
há a defesa radical de rompimento com os conteúdos históricos tradicionais; o que se
percebe, em minha perspectiva, é que ocorre um deslocamento do elemento central a
ser considerado nesse fazer curricular. Os currículos tradicionais são encarados de forma
secundarizada frente às questões metodológicas e necessidades cognitivas que o aluno
jovem e adulto trabalhador traz para a sala de aula e para o professor na construção do
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seu fazer docente. Essa inversão de prioridade no construto curricular desses professores
é percebida em seus relatos e configura diferentes dimensões de um currículo critico em
ação: dialogicidade e simetria na relação entre docente e discente, respeito às
características cognitivas e culturais dos alunos, contextualização dos conteúdos
históricos com a realidade social dos discentes, seleção de conteúdos históricos como
possibilidade de leitura crítica da realidade e outros. Corroborando essa perspectiva,
responderam dois dos professores reconhecidos entrevistados – Pablo e Alberto - sobre
o que seria indispensável ou dispensável no ensino de história:

A: o que é indispensável no ensino de história para EJA?
P: acho que o que é indispensável é o diálogo. Eles conseguirem ver que o
diálogo, não só entre professor, mas o diálogo dele com a realidade. E ele
perceber que a vida dele, ele é agente daquela vida, mas que tá tudo ligado a
um processo histórico, que ele não está isolado, que não é só aquele mundo
dele, o mundo dele é muito mais amplo do que ele imagina.
A: e o que é dispensável no ensino de história na EJA?
P: eu falo que nada é dispensável. O pessoal fala essa questão de data,
número, mas acho que nada é dispensável. Alguns falam assim ‘vamos
diminuir o currículo, vamos fazer uma coisa mais diluída, mais enxuta’, acho
que é completamente errada essa visão. Com os meus alunos, entrava a
questão do conteúdo, talvez o que possa mudar um pouco é a abordagem, a
forma da linguagem, como é que você vai abordar aquilo, você pode até
adaptar pra aquilo ser compreensível. Você não vai usar uma linguagem
acadêmica, que eu daria em uma palestra pro Doutorado, pros alunos da
EJA, mas os assuntos eu posso discutir. Uma vez o professor de ciências
discutindo comigo falou ‘você não pode falar de física quântica com os
alunos’, eu falei ‘eu já dei uma aula e falei de física quântica com os alunos
da EJA’. Eles compreenderam o que era física quântica, como funciona uma
bomba nuclear, mas você tem que saber usar a linguagem pra chegar a isso. É
possível. (Entrevista n° 02)
A: E para um aluno jovem e adulto, o que é indispensável no ensino de
História?
A.: Deixa-me pensar, porque eu quero me colocar do ponto de vista do aluno.
Na verdade é tentar compreender as forças. Falar de Brasil, por exemplo, o
Brasil é uma abstração, a gente está falando de força, de grupos, de interesse.
O aluno tem que entender os conflitos, as contradições. Ele tem que entender
essas relações de poder que vão de alguma maneira incidindo sobre a vida
deles. Como eu posso enquanto trabalhador entender a relação que eu tenho
com o patrão quando ele não quer cumprir a legislação trabalhista, por
exemplo, ou quando a legislação trabalhista está sendo alterada para atender
determinados interesses de determinados grupos econômicos. Permitir que se
construa uma percepção desses conflitos e das possibilidades que existem de
transformação. Quando você estuda as diferentes culturas você vai vendo que
a forma de organização social tem uma historicidade e sendo assim pode
haver mudança, esse processo histórico pode ser transformado. Pode ser uma
mudança pequena ou uma mudança radical, mas para onde vai mudar
depende das forças coletivas e de como você vai atuar nesse contexto para
que as mudanças possam atender aos teus interesses e as tuas necessidades e
não aos interesses e necessidades de quem quer ganhar mais, de quem quer
lucrar mais e de quem quer aumentar a desigualdade. Um ponto que eu tenho
trabalhado muito é desnaturalizando a desigualdade social, ‘rico e pobre
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sempre existiu’, mas se você começa a ver desde as comunidades primitivas e
das sociedades tribais você vai vendo que não é bem assim. Existem formas
de viver onde a exploração praticamente não existe e existem formas mais
solidárias e cooperativas que acabam resultando em uma igualdade maior
entre os indivíduos e os grupos sociais. Desnaturalizar essa questão da
desigualdade social é um tema que eu gosto de trabalhar bastante.
A.: O que seria dispensável no ensino de História para a EJA?
A: Eu diria a questão da cronologia. Eu penso História tão longe desse
tradicionalismo das datas, dos grandes heróis, daquilo que funcionou no
século XIX para se construir a nacionalidade. Ao mesmo tempo essa questão
é difícil porque na verdade se você ver o currículo, você vai perceber que
aquele currículo é muito difícil para trabalhar porque é muita coisa. Outro
problema aqui é a falta de material didático, aquelas apostilas que foram
produzidas não chegaram até hoje. O que eu acho dispensável é uma visão
estática da História, essa visão que considera o processo histórico como o
resultado de forças naturais ou uma História meramente factual, que não
relaciona ou pior ainda, uma meramente factual que só relaciona datas e fatos
sem trazer essa relação para o cotidiano. O dispensável é isso, o ato de
desconectar o que está sendo estudado do que é vivido, uma História que é
estudada sem que seja feita uma conexão com o vivencial, a experiência do
aluno trabalhador. (Entrevista n° 06)

Uma possibilidade analítica no sentido de problematização dessa dinâmica,
relacionando conteúdo e método no processo pedagógico numa perspectiva critica,
pode ser encontrada em diferentes autores que procuram na relação escola e sociedade
estabelecer o eixo estruturante do currículo.
Nesse sentido, resgatarei a construção dessa reflexão por Nereide Saviani (2009),
em seu livro “Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade
conteúdo/método no processo pedagógico”. A autora indica em sua análise três grandes
correntes que estabelecem a relação entre escola e sociedade: o primeiro enfoque é o da
educação como conscientização, que tem na obra de Paulo Freire o seu maior escopo
teórico. A autora indica, ainda, M. Apple como uma referencia dessa corrente,
principalmente por sua contribuição relacionada às questões ideológicas sobre produção
e reprodução do conhecimento escolar. A segunda corrente, a educação como espaço de
socialização do saber elaborado, têm nas obras de José Carlos Libâneo e Dermerval
Saviani, as maiores referências no sentido de considerar fundamentalmente as práticas
educativas como possibilidade de conversão do saber elaborado em saber escolar. E a
terceira corrente, de base marxista-leninista, procura na construção de uma pedagogia
socialista a plena formação do homem contemporâneo e de seu compromisso com a
manutenção das bases societárias alcançadas com o surgimento dos regimes socialistas.
Autores como Vygotsky, Luria e Leontiev constituem os autores de referência dessa
última corrente. (SAVIANI, 2009).
171

Relacionando tal debate com o construto curricular vivenciado pelos professores
de História pesquisados, vamos nos ater à problematização das duas primeiras
correntes, pois essas estão mais próximas da realidade escolar em questão e podem
subsidiar a análise das motivações dos professores em suas opções pedagógicas. Usarei
a partir de agora para referenciar as duas correntes as seguintes designações: educação
popular e pedagogia histórica-crítica, e para o embasamento bibliográfico da análise as
seguintes obras: para a primeira, Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia: saberes
necessário a prática educativa (1996) e para a segunda, Demerval Saviani, Pedagogia
Histórico-critica (2008).
Identifico nas duas correntes a opção de romperem com uma visão romântica da
escola, reconhecendo que, como instituição em uma sociedade de classe, a escola é
determinada por tais relações, porém apresenta a possibilidade, nas suas contradições,
de construírem nos indivíduos, através da apropriação/construção/socialização do
conhecimento, espaços de conscientização e de libertação, principalmente como lócus
de divulgação dos mecanismos de dominação e exploração típicos do modelo societário
capitalista.
Busquei, no diálogo com essas duas correntes, indagar principalmente as suas
contribuições para analisar as motivações dos critérios de seleção dos conteúdos pelos
professores e do que identifiquei em seus depoimentos. Percebi a predominância de uma
filiação dos professores, mesmo que não explicitada em termos teóricos em suas falas,
da perspectiva da educação popular em relação à pedagogia histórico-crítica.
Os professores indicam claramente que prioritariamente na seleção dos conteúdos
estão as vivências que os alunos trazem para o cotidiano escolar e que buscam, ao
romper com as prescrições curriculares tradicionais, estabelecer mecanismos
pedagógicos que possibilitem aos alunos jovens e adultos trabalhadores uma
apropriação mais significativa dos conteúdos históricos. A perspectiva da pedagogia
histórico-crítica vai, em outro sentido, estabelece ser necessária a reafirmação de um
currículo comum, numa perspectiva de universalização dos critérios de seleção dos
conteúdos para todos os segmentos sociais, como atesta Saviani (2008):

Consequentemente, a expansão da oferta de escolas consistentes que atendam
toda a população significa que o saber deixa de ser propriedade privada para
ser socializado. Tal fenômeno entra em contradição com os interesses
atualmente dominantes. Daí a tendência a secundarizar a escola, esvaziando-a
de sua função especifica, que se liga a socialização do saber elaborado,
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convertendo-a numa agência de assistência social, destinada a atenuar as
contradições da sociedade capitalista (pg.99).

Considero e reconheço que a pedagogia histórico-crítica, ao defender esse
posicionamento, não está se aproximando de uma perspectiva elitista e tradicional de
seleção de conteúdos. Saviani (2008), na obra em questão, faz a seguinte indagação que
revela o seu compromisso em dialogar com os pressupostos da cultura popular: “Então a
questão fundamental aqui parece ser a seguinte: como a população pode ter acesso às
formas do saber sistematizado de modo que expressem de forma elaborada os seus
interesses, os interesses populares?” (pg. 80). Na resposta a essa questão o autor faz um
debate entre cultura popular e cultura erudita, a partir da ideia, do que deveria ser o
ponto de partida e o ponto de chegada dos/nos processos de escolarização. Sugere que
o ponto de chegada (o processo final de escolarização) deverá garantir aos sujeitos o
acesso a aquilo que lhes é negado por sua condição social e de classe:

Refiro-me, por exemplo, a questão da igualdade que não está dada no ponto
de partida, mas que é algo que tem que ser alcançado no ponto de chegada. A
cultura popular, do ponto de vista escolar, é da maior importância enquanto
ponto de partida. Não é, porém, a cultura popular que vai definir o ponto de
chegada do trabalho pedagógico nas escolas. Se as escolas se limitarem a
reiterar a cultura popular, qual será sua função para desenvolver cultura
popular, essa cultura sistemática espontânea, o povo não precisa de escola,
ele a desenvolve por obra de suas próprias lutas, relações e práticas o povo
precisa da escola para ter acesso ao saber erudito, ao saber sistematizado e
em consequência, para expressar de forma elaborada os conteúdos da cultura
popular que correspondem aos seus interesses. (SAVIANI, 2008, pg. 80)

Essa possibilidade de escolarização vai ser questionada por Nereide Saviani
(2009) no sentido de identificar elementos reducionistas em seu caráter, principalmente
por não considerar a complexidade da estrutura escolar e a dificuldade do professor na
aplicação dessa matriz e na construção curricular. Diz a autora: “Mas tal visão não leva
em conta as contradições inerentes a essa organização de conteúdo e a sua aplicação em
sala de aula – processo pouco ou nada consensual, com soluções inegavelmente
negociadas” (SAVIANI, 2009, pg. 75).
Ampliando essa dimensão de análise crítica e dialogando com os dados empíricos
pesquisados, problematizo a pedagogia histórico-crítica em outra direção: seria somente
por meio dos conteúdos eruditos que a cultura popular poderia/poderá ser sistematizada
na escola? Tem o saber escolar, baseado, como sabemos, na estrutura de conteúdos
tradicionais, espaço de diálogo verdadeiramente simétrico entre cultura popular e
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cultura erudita? A perspectiva de uma universalização de um currículo comum para
todas as classes não poderia estar associada a uma perspectiva iluminista de tutela sobre
a cultura popular e, nesse sentido, possibilitar o seu esvaziamento em força,
autenticidade e legitimação?
Vou tentar responder me contrapondo, em certo sentido, aos pressupostos da
pedagogia histórico-crítica, nesse aspecto específico, pois a considero de fundamental
importância

politico-pedagógica

na

construção

contra-hegemônica

de

processos/projetos educacionais. E tal intenção será feita, ainda, nos limites de análise
da disciplina de história. Dessa forma não estenderia essa problematização a outras
disciplinas do currículo da educação básica que possuam natureza epistemológica e
motivações políticas diferenciadas.
Retomando a provocação de Bittencourt (2004), sobre as permanências de longa
duração nos conteúdos e métodos da disciplina escolar História, posso considerar que
esta caminha com passos de formiga e sem vontade na direção de significativas
mudanças. Nesse aspecto das permanências é que quero começar a dialogar com a ideia
da pedagogia histórico-crítica, já citada, de que é a cultura erudita que contribuirá para o
seguinte processo: o povo precisa da escola para ter acesso ao saber erudito, ao saber
sistematizado e em consequência, para expressar de forma elaborada os conteúdos da
cultura popular que correspondem aos seus interesses. E para tanto o professor deverá
fazer uma seleção crítica dos conteúdos tradicionais/eruditos para possibilitar: “a
compreensão da realidade humana, como sendo construída pelos próprios homens, a
partir do processo de trabalho, ou seja, da produção das condições materiais ao longo do
tempo” (SAVIANI, 2008, pg. 80).
Considerei, corroborando a ideia da centralidade do trabalho como edificação dos
processos históricos, como apontam os pressupostos da pedagogia histórico-crítica, ser
fundamental, na seleção de conteúdos históricos para a formação do aluno jovem e
adulto, o estudo de sua realidade histórica mais imediata como classe trabalhadora, em
termos espacial e temporal. Essa preocupação/opção colide diretamente com a estrutura
tradicional de seleção do currículo de História na educação básica, onde a realidade
imediata, seja em termos espaciais (História do Brasil), seja em termos temporais
(História do Tempo Presente) são invariavelmente secundarizadas, frente a um currículo
– se pensarmos a dimensão universal de um currículo para todas as classes - que se
estrutura de forma quadripartite e organizado nas quatro grandes eras (Antiga,
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Medieval, Moderna e Contemporânea), sendo estas delimitadas por acontecimentos da
História Geral, mais notadamente da história europeia. Bittencourt (2004) identifica essa
prevalência em análise de livros didáticos de História recentes:

Em análise de algumas obras didáticas recentes e com grande vendagem, para
o ensino fundamental e para o ensino médio, permite, por exemplo,
identificar rápida e facilmente a diluição de conteúdos da história do Brasil.
Apenas para exemplificar, em um rápido levantamento quantitativo, em um
livro didático para o ensino médio, confeccionado segundo a atual modelo de
volume único para as três séries, verifica-se que dos 42 capítulos
apresentados, apenas 12 são efetivamente de conteúdos de história do Brasil.
O mesmo pode ser observado em coleção para o ensino fundamental, no qual
em um total de 168 capítulos organizados para 4 séries, existem apenas 30
relativos a história brasileira. (pg. 188)

Ao problematizar os conteúdos selecionados no currículo tradicional de Ensino de
História, identifiquei que os temas recorrentes ainda são signatários da lógica da
prevalência do Estado como sujeito histórico principal, corporificados em diferentes
recortes temáticos desse modelo de currículo. A realidade dos trabalhadores no campo e
na cidade, suas organizações, suas formas de lazer, sua luta por direitos e tantos
elementos vivenciados em seu cotidiano como classe oprimida no sistema capitalista,
nos dias de hoje e no passado, são completamente apagados no currículo de História. E
não deveriam ser esses temas históricos o ponto de partida e o ponto de chegada, no
processo de escolarização dos trabalhadores na modalidade de Educação de Jovens e
Adultos? Nessa direção, Lana Fonseca (2011) contribui com a seguinte reflexão:

Pensar nessa perspectiva pressupõe assumir que diversos conhecimentos
circulam nas salas de aula – em especial da EJA – e que os mesmos são
diferentes, porém, não hierarquicamente diferentes (FONSECA, 2005).
Sendo diferentes, conhecimentos científicos, escolares, populares, podem
dialogar se interpenetrando e constituindo-se, assim, numa interação que não
é só comunicacional, mas também, pedagógica e epistemológica à medida
que, para pensarmos numa construção compartilhada, temos que pensar,
didaticamente numa perspectiva em que “ todos somos educadores e fazemos
circular saberes diversos e de diferentes ordens, construídas no enfrentamento
coletivo e individual de problemas concretos” (CARVALHO et alli, 2001,
p.102-3). Fica claro, então, que trabalharmos o processo ensinoaprendizagem nessa perspectiva implica assumirmos a visão de Sousa Santos
(1994) de que uma caracterização do conhecimento popular não requer a
contraposição ao conhecimento cientifico, requer sim, o diálogo entre esses
conhecimentos. (FONSECA, 2011, p. 218)

Dessa forma, como se pode considerar que um conteúdo centrado na vitória e nas
questões em torno dos monarcas, constituições, tratados, guerras e papas – o currículo
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universal - pode se sobrepor ao conhecimento popular e a suas demandas e contribuir
para que a classe trabalhadora possa efetivamente elaborar sistematicamente sua cultura,
sua realidade e principalmente se fortalecer na luta pela superação do sistema
capitalista?
Considero, assim, que na Educação de Jovens e Adultos trabalhadores o ponto de
partida e o ponto de chegada deverá ser a investigação crítica de conteúdos históricos
próximos à realidade dos alunos e que contribuam para que o aluno trabalhador
sistematize uma visão crítica de sua realidade, através da seleção de conteúdos que o
coloquem com sua classe como sujeitos centrais dos processos históricos, identificando,
obviamente, a luta de classe como motor da história, os processos de opressão a que são
e foram submetidos os trabalhadores em diferentes momentos históricos. Tal intento não
pode ser feito na dimensão de um currículo universal, pois as suas questões só serão
consideradas na extensão de sua condição de classe quando o professor tiver a amorosa
coragem de romper com o currículo tradicional e sua forma de definir os critérios para
inclusão de conteúdos e estabelecer uma seleção que não se proporá acessar todo o
conteúdo historicamente produzido pela humanidade – que na referida disciplina
implica em uma vasta realidade temporal e espacial, impossível de ser criticamente
abordada – mas sim, aqueles conteúdos que contribuam para uma leitura crítica da
realidade de classe trabalhadora e oprimida. Dessa forma, destaco que, no processo de
seleção de conteúdos, a centralidade nos estudos de aspectos da História do Brasil
precisa ser priorizada, obviamente, sem perder a visão da totalidade, o que implica na
incorporação de elementos da História Geral, principalmente daqueles vinculados aos
processos de implementação das fases capitalistas em nosso país, em diferentes
contextos históricos e ainda, os elementos vinculados à história mundial e não só
europeia, principalmente aquelas que apresentam similitudes com a realidade brasileira
no contexto histórico mais amplo, como a história latino-americana e a africana.
A incorporação de uma seleção de conteúdos da história da sociedade brasileira,
vinculada aos trabalhadores e sua luta, precisa ser dimensionada em um aspecto que
considero importante destacar, para não cair em uma visão simplificada de tal seleção.
Nicholas Davies (2011) indica ser necessária uma visão mais totalizante da luta dos
trabalhadores para não nos aproximarmos de maniqueísmos que consideram somente o
aspecto da “resistência”, sem considerar os outros elementos presentes nos processos
históricos e na ação dos sujeitos, como a apatia e a conciliação. Além disso, evitar a
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tentativa de se cunhar os “heróis populares”, o que repete a mesma lógica de centrar na
ação heroica de um determinado sujeito a centralidade dos processos históricos, numa
perspectiva, ainda positivista/tradicional da História e que não contribui para o
fortalecimento, nos alunos trabalhadores, de uma visão crítica da realidade e das
possibilidades que essa criticidade coloca para eles no devir histórico como classe e
sujeitos dessa classe. Nesse sentido o autor aponta:

Os interesses dominantes tornam-se dominantes não apenas pela força
material ou ideológica, como também pela incapacidade de os dominados
reagirem aos grupos dominadores. Portanto, o estudo dessa incapacidade dos
grupos populares é tão importante para a compreensão da dominação, quanto
o estudo dos setores dominantes. A natureza da dominação não reside apenas
no polo dominante, mas também no polo dominado e, sobretudo, nas relações
que se estabelecem entre os dois polos. Daí a importância do estudo da
participação popular na história brasileira, estudo esse que não deve se
caracterizar pela heroização do povo, pelo realce das resistências populares às
classes dominantes. A heroização do povo pode ser consoladora, mas não
ajuda a compreender a realidade, e, portanto, a transformá-la num sentido
favorável as classes populares. Ao contrário pode ser tão mitificadora quanto
a história tradicional, que enaltecia os “grandes homens” das camadas
dirigentes. (DAVIES, 2011, pg. 123)

Incorporando esse cuidado teórico na questão abordada, Davies (2011) procura,
ainda, reafirmar o caráter científico da tendência que considera a participação popular
nos processos históricos: “A representação da participação popular é, assim, não só uma
questão cientifica de esforço da apreensão do real, mas também política, uma vez que a
compreensão dessa participação real (não heroica) na historia permite ao aluno, tanto
das camadas populares, como de setores identificados com suas causas, posicionar-se
melhor em relação ao presente.” (DAVIES, 2011, pg. 137).
Destaco ser importante essa reflexão, pois algumas perspectivas de análise dos
processos educacionais e do Ensino de História – principalmente nos anos de 1970 e
1980 - consideram a incorporação da participação popular na seleção de conteúdos
históricos como uma ação meramente ideológico-panfletária ou ainda, tarefa de
professores militantes (PINSKI, 2011). O caráter científico dessa opção está assentado,
em minha perspectiva, no embasamento teórico que considera o processo histórico
permeado pelos conflitos de interesses de classe. A opção de incorporar a centralidade
da participação popular nos processos históricos dialoga com a produção historiográfica
das últimas décadas, que tem sido numerosa, como indica Bittencourt (2004):
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A produção historiográfica sobre o Brasil teve significativo crescimento, a
partir dos anos 70, com historiadores de várias tendências, como foi
assinalado, os quais notadamente têm privilegiado a história social e a
cultural e renovado a história política. Essa produção pode ser acompanhada
nas variadas publicações de livros e de artigos de revistas, como a Revista
Brasileira de História da ANPUH. Essa recente produção historiográfica
sobre o Brasil favorece, sem dúvida, a renovação dos conteúdos históricos
escolares. Favorece a revisão de muitos dos “nós da história”, como a
Independência do Brasil e a abolição dos escravos, além de possibilitar uma
ruptura com a lógica da história eurocêntrica. (BITTENCOURT, 2004, pg.
159)

A opção de selecionar conteúdos vinculados à história brasileira e à realidade dos
alunos trabalhadores

que aparece de forma significativa nas opções feitas pelos

professores de História do PEJA

em seus processos de construção, execução e

resignificação curricular pode ser identificada, na perspectiva apontada por Giroux e
McLaren (2002), como uma ação contra-hegemônica. Os autores, em seu artigo
“Formação do professor como uma contra-esfera pública: a pedagogia radical como
uma forma de política cultural”, fazem uma distinção entre os conceitos de resistência e
contra-hegemonia. Creio que o resgate desse debate elucida de forma propositiva o
lugar e as estratégias dos professores pesquisados do ponto de vista da elaboração de
um currículo crítico.
Para os referidos autores, o termo resistência carrega, em seu uso na literatura
educacional, um lugar de contestação pessoal e difusa de altercação a dominação,
vivenciado pelos docentes na estrutura escolar e que, em muitos casos, atua mais como
espaço discursivo de negação sobre tal realidade.

O termo “resistência”, da forma como costuma ser usado na literatura
educacional, refere-se a uma espécie de “abismo” autônomo entre as forças
de dominação, inelutáveis e difusas, e a condição de ser dominado. Além
disso, esse termo foi definido como um “espaço” pessoal no qual a força e a
lógica da dominação são contestadas pelo poder da ação subjetiva; de
subverter o processo de socialização. Considerada dessa forma, a resistência
funciona como um tipo de negação ou afirmação colocada diante de
discursos e práticas dominantes. Evidentemente, a resistência costuma
carecer de um projeto político explicito e frequentemente reflete práticas
sociais de natureza informal, desorganizada, apolítica e ateórica. Em alguns
casos, pode resumir-se a uma irrefletida e derrotista recusa a aceitar
diferentes formas de dominação; em outros, pode ser vista como uma rejeição
cínica, arrogante e até ingênua a formas opressivas de regulação moral e
política. (GIROUX E MCLAREN, 2002. pg. 132),

O conceito de contra-hegemonia, segundo eles, carrega um caráter mais político,
e por isso mais crítico de posicionamento docente, implicando em uma oposição ativa
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que, em última instância, pode garantir a criação de novas relações sociais e,
principalmente, a construção de alternativas e experiências concretas de ação contra o
estabelecido, o que os autores definem como contra-esferas públicas dentro dos
espaços escolares, considerando “(...) as escolas como foros de contestação construídos
socialmente e diretamente envolvidos na produção de experiências vividas.” (GIROUX
& MCLAREN, 2002. pg. 142).
Dessa forma, consideramos que os professores de História do PEJA, ao optarem
por uma seleção de conteúdos históricos que rompa com a tradição escolar no Ensino de
História e se aproxima da realidade dos alunos trabalhadores, estão atuando na
dimensão de uma contra-esfera pública em seus cotidianos e, com isso, vivenciando a
construção e resignificação de um currículo crítico em ação,

para além e em

contraponto à crise de autenticidade e legitimidade anunciada pelos teóricos do campo
do currículo para essa perspectiva curricular (MOREIRA, 1998). Tal processo se
materializa porque foi superado o ponto de vista imobilizador das determinações
estruturais, porém, sem perder de vista a sua contribuição para a percepção de quem é
aluno da EJA e quais questões societárias e cognitivas carregam ao chegarem à escola,
como atesta o depoimento dos professores Jairo e Leandro:

J.: Como você se baseia no diálogo, você abre espaço para o aluno dentro da
sala de aula, não fica uma coisa unilateral. Então você pega o conhecimento
prévio que ele tem, vai buscar na origem daquele conhecimento os subsídios,
até pra entrar com o conteúdo que você vai estar dando. Então, você
consegue pegar da realidade dele (...). Você sempre vai começar a trabalhar
dentro do senso comum e a ideia de buscar lá naquele senso comum as
contradições, que é a própria lógica dialética. De como você vai desconstruir
essas questões do senso comum através do próprio senso comum. Então,
mostrando as contradições do senso comum, as contradições daquelas ideias
que eles vão levantando sobre os fatos, a gente vai vendo a partir dessas
contradições, construindo esse elo com o conhecimento acadêmico. Eu só
vou chegar nesse conhecimento acadêmico depois de tentar desconstruir
essas ideias. (Entrevista n° 05)

L.: Existe uma exigência, essa exigência limita um pouco a autonomia, mas
ao mesmo tempo a sala de aula acaba sendo muito nossa, a gente acaba
ficando meio absolutista, “o Estado sou eu”. Naquele momento você pode
trabalhar ou fazer as escolhas que você quiser (...). Você pode optar, e de
repente você pode trabalhar determinados conteúdos, mas de outra forma.
Você não precisa seguir a cronologia histórica, de repente você está
estudando Revolução Industrial, mas você pode fazer uma ponte para o modo
de produção feudal ou para a forma de produção do trabalho artesanal e ao
mesmo tempo relacionar isso com o artesanato contemporâneo. Eu acho que
tem essa autonomia porque é possível, a partir de um determinado tema, você
fazer ponte, fazer relações. Me preocupa muito como muitas vezes a gente
não abordou conteúdos importantes naquele ano, mas eu acho que pelo
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menos foi possível dar condições desse estudante de aprender aquilo a partir
do que a gente trabalhou. Eu repito, existe autonomia, o limite seria toda essa
obrigatoriedade, mas a autonomia é possível porque você tem formas de
abordar determinados conteúdos por vários caminhos então você pode
quebrar um pouco essa rigidez do currículo quando você pode, a partir de um
determinado tema ir ampliando ele, fazendo relações e estudando
determinados conteúdos. (Entrevista n° 02)

A problematização dos elementos de construção de um currículo crítico por parte
dos professores de História do PEJA, vai continuar a ser desenvolvido no próximo item,
a partir de agora, no embate entre o prescrito e o realizado. Buscarei dimensionar como
os professores, entre autonomia e regulação, vão elaborando seu currículo em ação,
sobretudo através de seus processos de construção curriculares contra-hegemônicos,
vinculados, a dois aspectos: primeiro, as possibilidades de aprendizagem efetiva do
conhecimento histórico por parte dos alunos do PEJA e o segundo, os elementos que os
professores indicam em suas práticas e opções metodológicas que contribuem, ou não,
para tal processo.

4.2.2 Entre a autonomia e a regulação: caminhos contra-hegemônicos para o
ensino e aprendizagem do conhecimento histórico com jovens e adultos
trabalhadores na construção de um currículo critico.
Mas eu também sei ser careta.
De perto, ninguém é normal.
Às vezes, segue em linha reta.
A vida, que é meu bem, meu mal!
Caetano Veloso

Este item pretende vislumbrar as possibilidades contra-hegemônicas na
construção curricular dos professores de História do PEJA a partir da relação que
estabelecem de assimilação, ou não, das Orientações Curriculares oficiais do programa.
Dimensionarei esse processo a partir da análise da sua potencialidade/contribuição para
uma aprendizagem efetiva do conhecimento histórico por alunos jovens e adultos
trabalhadores. Buscarei, ainda, através dos relatos e questionários, identificar e
problematizar os elementos da prática docente que contribuem, também, para essa
aprendizagem efetiva, ou não, do conhecimento histórico.
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As atuais Orientações Curriculares para a rede municipal de educação do
município do Rio de Janeiro começaram a ser elaboradas em 2009 quando se dá início à
gestão de Eduardo Paes (2009/2012) frente à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro,
marcando uma mudança na concepção político-pedagógica em relação à gestão anterior
e são finalizadas/publicadas virtualmente em 2010. A problematização do teor
pedagógico e filosófico de tais Orientações Curriculares já foi realizada no capitulo 02
da tese no item 2.1, quando abordo o histórico do programa. E nessa análise indico que
tais Orientações Curriculares se estabelecem como uma contradição frente a atual
concepção politico-pedagógica da rede como um todo, ou seja, vislumbro em sua
elaboração/publicação a manutenção de um referencial curricular crítico para as
disciplinas de História e Geografia no PEJA II. Os elementos explicativos desse
paradoxo foram, também, problematizados nesse capítulo/item da tese.
Vale ressaltar, porém, que ao identificar nos dias atuais, um currículo de matriz
crítica, como currículo oficial de uma rede - obviamente entendendo que sua elaboração
é reflexo das disputas internas no aparelho do Estado, da ação do pessoal de Estado e de
seu alinhamento a um determinado projeto de classe – aponta-se para uma direção
oposta ao debate do campo do currículo, que considera que tal matriz vive uma crise.
(MOREIRA, 1998) Não discordo de vários elementos identificados como motor da
crise e que já foram também analisados no capitulo 02 da tese, mas procuro, como
indica o professor Antônio Flávio Moreira (1998), vislumbrar na prática escolar
possibilidades de superação da referida crise, apostando no reconhecimento de sua
atualidade e pertinência como pressuposto curricular para a escolarização nos dias
atuais e principalmente, a escolarização de alunos jovens e adultos trabalhadores:

Desse modo, teorizar sobre currículo e pedagogia implica teorizar sobre a
prática escolar, o que não precisa se reduzir a prescrição, podendo
configurar-se em uma abordagem contextualizada (Gore, 1993). Em períodos
de crise, a preocupação com a prática precisa intensificar-se, já que ela se
torna, segundo Lather (1991), o motor da inovação. Em outras palavras, tratase de defender a centralidade da prática nos estudos que pretendem
contribuir para a superação da crise da teoria crítica de currículo. Esclareço
que essa perspectiva não implica a desvalorização da teoria. Ressalto sua
importância, argumentando, por outro lado, como Lefebvre, que “a coerência
abstrata, a demonstração teórica desligada da atividade social e da verificação
prática não têm nenhum valor” (1979, p. 27). (MOREIRA, 1998, pg. 30)

Nesse sentido gostaria de indicar de que forma os professores assimilam, ou não,
tais Orientações Curriculares e quais seriam as suas motivações para as modificações
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que estabelecem. Minha intenção é identificar se tais modificações são motivadas pela
percepção dos professores das especificidades que os alunos jovens e adultos colocam
em seus processos de aprendizagem do conteúdo histórico.
Ao indagarmos os professores qual Orientação Curricular seguiam, tivemos
uma grande prevalência de professores que indicando serem aquelas definidas pela
SME (52%) e outro grupo, indicando que seguem suas opções curriculares pessoais
(35%), o restante do coletivo de professores não indicou (17%). Entre os professores
que responderam que seguem uma orientação pessoal de currículo, destacamos alguns
trechos dos questionários que ilustram essa tendência:

A que é discutida coletivamente, conjugada à interpretação que tenho sobre
a realidade dos alunos. (Questionário n° 18)
Como roteiro, escolho temas que considero relevantes. (Questionário n° 23)
Penso que devemos focar nas ações e problemas locais e populares, fazendo
a necessária contextualização com a história geral. (Questionário n° 30)
No início, guiava-me pelas orientações do programa, induzido pelo uso das
velhas apostilas do PEJA. Atualmente, não tenho me associado a nenhuma
orientação específica para planejamento das aulas. (Questionário n° 31)
Procuro estabelecer a relação passado/presente e trabalhar por meio de eixos
orientadores do conteúdo. (Questionário n° 40)
Não é exatamente curricular, é marxista. (Questionário n° 44)
A amplitude que cerca o Ensino de História dá margem para a
experimentação, porém procuro organizar e planejar minhas aulas seguindo
uma proposta de ensino humanista freireano. (Questionário n° 45)

Pode-se considerar tal opção - a não assimilação ao currículo oficial por parte
dos professores - em duas perspectivas analíticas: a primeira,

do esforço desses

docentes em buscar a aproximação mais radical dos conteúdos históricos com a
realidade de seus alunos; e segunda, como indica Moreira (1998), de uma dificuldade
dos docentes em operacionalizar um currículo não tradicional e de matriz crítica, já que
este se estrutura, segundo o autor, por conceitos e categorias distantes dos elementos
habitualmente operacionalizados pelos docentes na cultura escolar tradicional:
“(...) o distanciamento entre a produção ‘teórica’ e a realidade vivida no
cotidiano das escolas. Ou seja, a sofisticação teórica, segundo os próprios
estudiosos do campo, não foi ainda suficientemente útil para o processo de
construção de uma escola de qualidade no país” (MOREIRA, 1998, pg. 19)
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Gostaria de problematizar essa afirmação, no sentido de reconhecer que os
professores de História do PEJA parecem incorporar em seu cotidiano curricular
pressupostos e questões vinculados à matriz crítica e, para corroborar essa
afirmação/ideia, estabelecerei uma análise mais pormenorizada das atuais Orientações
Curriculares, identificando os elementos que considero manifestam essa tendência
curricular em tal documento. Nessa direção, considerando que as atuais Orientações
Curriculares rompem com vários aspectos do currículo de História tradicional e que
frontalmente dialoguem - como já afirmei - com os referencias freireano e da educação
popular. Destaco as seguintes características/inovações críticas:

1. Organização temática que rompe com uma concepção linear de organização do
tempo histórico.
2. Prevalência de conteúdos vinculados à história do Brasil e a história do Rio de
Janeiro, portanto mais próximos à realidade discente.
3. Destaque a temas históricos vinculados aos trabalhadores e sua realidade de exploração, sua cultura e sua luta por direitos e cidadania.
4. Temas vinculados à história do tempo presente e a elementos que contribuem para a leitura do mundo, a partir das contradições sociais e econômicas inerentes a
ordem societária atual.

Buscando dimensionar tais inovações no texto curricular em análise, elaborei
uma tabela da Orientação Curricular, onde as destaco nos seus objetivos e conteúdos36.
A identificação na tabela vai ser feita por cores37 que correspondem às inovações
indicadas anteriormente.

36 Mantive na tabela somente os conteúdos referentes à disciplina de História.
37 As cores estão relacionadas às características listadas, na seguinte relação número e cor: 01 - Azul; 02 Vermelho; 03 - Amarelo; 04 - Verde; Sem inovação - Branco.
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Objetivos

Conteúdos

Construir conceitos fundamentais para o
entendimento dos processos históricos e
geográficos, ampliando as leituras de
mundo, contribuindo para a formação de
cidadãos.

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Analisar o papel social que os sujeitos
históricos desempenham nas relações de
trabalho.

x Conceito de trabalho em diferentes momentos históricos.
x Conceito de Divisão de Trabalho.
x Primeiras comunidades.
x Sociedades Agrárias.

Perceber que as formas de propriedade
exercem influência na configuração das
relações sociais.

x Conceito de propriedade e posse.
x Tipos de propriedade: comunitária, estatal e privada.

Compreender como as relações de poder e
dominação são construídas socialmente,
indicando um determinado modelo de
desenvolvimento sócio espacial.

x
x
x
x

Conhecer a história do continente africano,
superando uma visão simplista de sua
abordagem.

x A diversidade étnico-cultural do
continente africano.
x A escravidão.

Relacionar o processo de ocupação do
território brasileiro com o contexto da
expansão europeia.

x A Europa no contexto da formação do Estado nação.
x O pioneirismo português no processo na Expansão Marítima.

Identidade
Classes Sociais
Diversidade Cultural
Trabalho.
Natureza.
Sociedade.
Memória.
Tempo histórico.
História, calendários, produção e
pesquisa histórica.

Origem histórica do Estado.
Diferença entre Estado e Governo.
Sistemas e Formas de Governo.
Estado e sociedade: relações de
poder e a constituição das leis.
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Compreender a formação do território
brasileiro no processo de colonização
portuguesa.

x A conquista colonial: a relação colonizador, colono, colonizado.
x As atividades econômicas do período colonial e a formação do
território brasileiro.

Refletir sobre alguns problemas brasileiros
relacionados com o processo de
colonização.

x A diversidade étnica no Brasil: hierarquias e conflitos sociais

Contextualizar as revoluções econômicas e
x Revoluções econômicas:
políticas, avaliando seus desdobramentos e - Revolução industrial
seus impactos.
- Imperialismo.
x Revoluções políticas:
- Revoluções burguesas
- Revoluções socialistas
x As duas grandes guerras
Compreender os conceitos de Capitalismo
e Socialismo.

x Capitalismo e socialismo.

Refletir sobre os desafios da política
bipolarizada,
quanto
às
diferentes
ideologias e ao direito das minorias
políticas e étnicas.

x Do mundo bipolar à nova ordem
mundial.

Analisar o contexto de crise do liberalismo
e do nascimento das ideias que formam o
neoliberalismo.

x Liberalismo e Neoliberalismo.
x Política Neoliberal nos países centrais e periféricos.

Compreender o trabalho como um
procedimento de realização: da pessoa
humana, do produto, da economia e da
socialização.

x A crise do mundo do trabalho.
x As relações de trabalho no mundo
globalizado, em particular no Brasil.
x Trabalho, tecnologia, desemprego
e exclusão.
x As ligações entre trabalho, salário
e consumo hoje.
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Compreender o processo de formação do
Estado brasileiro, suas características, as
rupturas e continuidades em relação ao
período colonial.

x As origens do Estado Nacional
Brasileiro.
x O processo de Independência do
Brasil
x O Estado Imperial
x O Estado Republicano

Conhecer os principais movimentos
sociais, rurais e urbanos, que marcaram a
história da República.

x Movimentos sociais rurais.
x Movimentos sociais urbanos.

Refletir
sobre
o
processo
de
industrialização,
urbanização
e
as
diferenças socioeconômicas brasileiras.

x Conceito de urbanização, metropolização, migração.
x A dinâmica do processo de produção do espaço urbano-industrial
brasileiro.

Entender que Democracia ou Ditadura
resultam da conjugação histórica de forças
sociais, políticas e ideológicas.

x Ditaduras, lutas pela democracia e
pela cidadania no Brasil.

Resgatar a história da Cidade do Rio de
Janeiro e do bairro onde moramos,
enfatizando a preservação e a conservação
do patrimônio histórico.

x Marcos históricos da cidade do
Rio de Janeiro.
x História do bairro.

Tabela 07: Orientação Curricular por critérios de inovações.

Identificamos, dessa forma, na análise das inovações nas Orientações
Curriculares para a disciplina de História para o PEJA II, que parecem ser assimiladas
pelos professores, principalmente quando instigados a responder sobre as motivações
de sua seleção de conteúdos, fato problematizado no item anterior; ou seja, mesmo que
um grupo aponte uma orientação pessoal de currículo, muitos elementos na Orientação
Curricular oficial estão presentes, a saber: a realidade do trabalhador, a prevalência dos
estudos da História do Brasil e da História do tempo presente –- foram identificados em
suas falas como critério pessoal de seleção dos conteúdos históricos, como visto no
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item anterior Essa ação indica um currículo vivo que se imbrica e se sedimenta em
relações de assimilação e contra-hegemonia protagonizados pelos professores na sua
relação com as prescrições curriculares as quais são submetidos. Tal dinâmica –
assimilação e contra-hegemonia – também é vivenciada pelo grupo de professores que
indicam seguir as Orientações Curriculares oficiais, já que a fazem, em sua grande
maioria, estabelecendo modificações na mesma. Ver a seguir o gráfico 2038:

Gráfico 20

Minha segunda intenção de análise nesse item é estabelecer, nesse processo de
construção curricular, a percepção dos professores sobre as possibilidades de uma
aprendizagem efetiva do conhecimento histórico por parte dos alunos e de que forma
essa percepção impacta as suas opções curriculares. Comecei a identificar o elemento
majoritariamente indicado pelos professores como critério de modificação, a saber: a
adequação do conteúdo à realidade cognitiva e social do aluno. O debate teórico que
38 Os itens indicados nesse gráfico foram construídos a partir das respostas dissertativas a seguinte
pergunta do questionário: Você fez alguma modificação nos conteúdos ou métodos dessa Orientação
Curricular? Em que aspectos?
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pode contribuir para o aprofundamento dessa questão está na discussão sobre jovens e
adultos como sujeitos de aprendizagem.
O primeiro aporte que problematizo, quando se consideram jovens e adultos
sujeitos de aprendizagem, é o lugar que uma escolarização tardia pode desempenhar
como potencialmente indutora de uma nova experiência de fracasso e/ou evasão escolar
para tais alunos. Dados estatísticos referentes à evasão na educação básica apontam
uma prevalência de tal processo na EJA.

Mileto (2009) indica que, em termos

nacionais, tendo como referência o ano de 2009, a evasão chegava a 42,7 % das
matrículas na Educação de Jovens e Adultos em contraponto a 6,9% no Ensino
Fundamental.
A problematização das causas dessa evasão deve ser procurada/explicada em
aspectos amplos e complexos, que vão desde o modelo de escola que esses alunos
reencontram até fatores de ordem socioeconômica que determinam entraves para a sua
permanência na escola. Mileto (2009) indica, em estudo recente em uma escola do
programa situada na zona oeste da cidade, os elementos indutores – internos e externos
– do processo:
Os fatores externos estão vinculados principalmente aos obstáculos
interpostos pelas estruturas socioeconômicas, que se refletem no cotidiano e
nas histórias de vida dos alunos. Os fatores internos decorrem da
configuração das relações sociais instituídas no âmbito do espaço escolar,
destacadamente as interações estabelecidas no interior da turma (ou classe,
segundo a designação usada em alguns estados brasileiros). As ações
pedagógicas, no sentido amplo, que se processaram nesses grupos sociais
constituíram aspectos de fundamental relevância para a pesquisa. (2009, p.
12)

O mesmo autor indica, no entanto, ser necessária uma visão não essencialista
sobre tais fenômenos, considerando que os elementos indicados se inter-relacionam e
estão profundamente influenciados por aspectos objetivos e subjetivos das trajetórias de
vida dos alunos como trabalhadores e como estudantes, e que a busca por um “vilão”
para essa questão não contribui para o avanço teórico do campo.

A compreensão das diferentes estratégias construídas pelos sujeitos com o
objetivo de permanência e conclusão do Ensino Fundamental na EJA
possibilita significativos avanços para o campo. É imprescindível a superação
tanto da perspectiva que responsabiliza o próprio aluno e a família –
privilegiando fatores extraescolares – quanto da perspectiva que atribui à
instituição – os fatores intra-escolares – a responsabilidade pelos processos
excludentes. (MILETO, 2009, pg. 12)
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Na esteira de análise de Mileto, não pretendo, ao identificar as motivações que
levam o professor à adequação do currículo, vinculado às demandas/necessidades dos
alunos jovens e adultos, centrar uma análise que idealize a atuação desse professor e lhe
dê um papel demasiadamente central nas possibilidades de permanência, ou não, do
aluno de EJA na escola e na conclusão de seus estudos, pois como Mileto (2009) indica,
tal processo é extremamente multifacetado em suas causas e minha intenção não seria
empobrecer o debate na construção de modelos idealizados a serem seguidos ou
heroicizados. É muita responsabilidade para sujeitos que, longe de serem modelos a ser
seguidos, se constituem em agentes de dúvidas, certezas, mutações, erros e acertos, num
campo – Ensino de Historia na EJA – que caminha na teoria e na prática muito
timidamente e em processo de sedimentação. O que procuro é me aproximar da forma
como os professores pesquisados – principalmente os professores reconhecidos – lidam
com essa questão e que estratégias elaboradas em sua prática contribuem para a
permanência e a aprendizagem efetiva do conhecimento histórico por parte de alunos
jovens e adultos trabalhadores, evitando, dessa forma, uma postura analítica que
essencialize tal processo.
Marta Kohl Oliveira (1999) considera a escola como um espaço que “funciona
com base em regras específicas e com uma linguagem particular que deve ser conhecida
por aqueles que nela estão envolvidos”. (pg. 62). Essa é uma questão nevrálgica na
dimensão que procuramos identificar. Aprofundando a questão, diz a autora:

O desenvolvimento das atividades escolares está baseado em símbolos e
regras que não são parte do conhecimento de senso comum. Isto é, o modo
de fazer as coisas na escola é específico da própria escola e aprendido em seu
interior. As mais óbvias dessas regras, que configuram o “modelo escolar”,
constituem um estereotipo bastante generalizado em nossa sociedade letrada,
mesmo entre indivíduos que nunca estiveram na escola (e mesmo quando
esse estereótipo não corresponde
exatamente às escolas reais em
funcionamento) - praticamente todo mundo sabe que na escola há um
professor que ensina e estabelece as regras para um grupo de alunos que deve
aprender e obedecer; há um quadro-negro e carteiras e as pessoas trabalham
com cadernos, lápis e borrachas. Em nível mais sutil, entretanto, dominar a
mecânica da escola e manipular sua linguagem são capacidades aprendidas
no interior da escola e, ao mesmo tempo, cruciais para o desempenho do
indivíduo nas áridas tarefas escolares. Muitas vezes a linguagem escolar
mostrou ser maior obstáculo à aprendizagem do que o próprio conteúdo.
Alunos que nunca haviam estado na escola tinham grande dificuldade de
trabalhar com a linguagem escolar, enquanto que aqueles que já haviam tido
certo treino escolar demonstram dominar a mecânica geral da escola e
considerar os diversos tipos de atividades como aceitáveis no interior do
mundo escolar, mesmo quando desconhecidas como atividades específicas.
Entretanto, ainda que esses alunos mais treinados soubessem bastante a
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respeito da verossimilhança das atividades desenvolvidas em classe, a
apresentação formal das tarefas escolares continuou sendo um obstáculo ao
seu bom desempenho. Compreensão de instruções, particularmente quando
por escrito, também constituída, ainda, grande parte do problema a ser
resolvido. (OLIVEIRA, 1999, pg. 62 apud OLIVEIRA, 1987, p.19-29)

E, problematizando essa inquietação no universo pesquisado, vamos nos ater a
dois aspectos indicados pela autora, o primeiro, o reconhecimento de que a linguagem
escolar mostrou ser maior obstáculo à aprendizagem do que o próprio conteúdo e o
segundo, a compreensão de instruções, particularmente por escrito, também constituía,
ainda, grande parte do problema a ser resolvido.
Com o intuito de investigar o peso da linguagem escolar em suas opções
indaguei aos professores o que, em suas opiniões, determinaria ser um bom professor
de História e, ainda, que aspectos de sua atuação profissional destacariam como
positivo e negativo. Minha intenção era identificar o equilíbrio entre a reprodução
radical das exigências da linguagem escolar e a construção de alternativas pessoais na
relação professor-aluno em processo de ensino e aprendizagem. As respostas do
professor Luís Antônio e Leandro a essas questões elucidam um lugar de fronteira entre
as opções, com uma tendência de considerar mais as especificidades do aluno jovem e
adulto trabalhador do que as exigências da linguagem escolar; processo, porém, não
estabilizado e fechado, mas acompanhado amorosamente (FREIRE, 1987) de dúvidas e
incertezas e de um grande compromisso com o aluno e suas questões específicas, como
aparece nos trechos destacados:

A.: Em algumas palavras defina o que é ser um bom professor.
L.A.: Eu acho que ser um bom professor é você ser humano, você pegar a
dimensão humana desse trabalho, ser uma pessoa capaz de dialogar, capaz de
ouvir, capaz de se perceber, capaz de ter humildade e perceber quando o teu
trabalho não está dando certo, refletir, avaliar e pensar muito a tua prática. O
professor tem que ser reflexivo o tempo todo ao trabalhar, ele tem que estar
avaliando. É muito difícil às vezes o professor se avaliar, é mais fácil você
avaliar o outro, mas é importante você se avaliar, usar o processo de
avaliação, aquele mais formalizado como um retorno para permitir que você
perceba onde você precisa melhorar a forma de compreensão. A palavra seria
essa, ser um profissional reflexivo que está sempre voltando a uma reflexão
sobre a sua prática e dialogando sempre com humildade para não “cair do
salto alto”.
A: Agora falando do Luis Antônio, o que você destacaria como positivo na
sua atuação profissional?
L.A.: Eu acho que esse lado humano com muito sentimento talvez, embora
eu tente trabalhar com mais racionalidade, inclusive eu tenho feito isso esse
ano, tentando aprofundar a compreensão dos alunos da linguagem que a
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gente usa na escola, a gente percebe que falta isso muitas vezes e ele não
consegue compreender. Eu estou tentando melhorar um pouco o
entendimento, essa compreensão sobre o tipo de linguagem que a instituição
exige. Qual é a pergunta mesmo?
A: A pergunta é o que você destacaria como positivo na sua atuação.
L.A.: Eu acho que positiva, é essa postura de certa humildade. Mas eu tenho
me visto como muito chato, eu tenho ficado muito exigente.
A.: Essa é a próxima pergunta. O que você destacaria como negativo?
L.A.: O lado bom é o lado do diálogo, de perceber a dimensão humana dessa
relação pedagógica. Eu acho que tem um lado humano que a gente tem
sempre que estar considerando e ao mesmo tempo o lado negativo é esse de
às vezes ser exigente demais comigo mesmo e com os outros, isso é ruim
porque você coloca o nível de exigência muito grande e isso acaba
dificultando a criação e a realização de determinadas coisas que poderiam ser
feitas. Quando você é muito exigente você acaba colocando um padrão muito
alto (...). É você querer, eu não diria que uma perfeição, mas que a outra
pessoa tenha o mesmo cuidado tenha o mesmo comprometimento, tenha a
mesma percepção que você tem do que é um bom trabalho e isso é muito
complicado. Às vezes a gente precisa relativizar um pouco isso. Eu tenho
conseguido fazer isso um pouco nas avaliações. Eu tenho tentado flexibilizar
um pouco a minha forma de ler uma resposta do aluno, mas outro aspecto
negativo é que eu precisaria ter um cuidado maior em termos didáticos. A
gente acaba privilegiando muitas vezes a aula expositiva, falar, falar, falar, eu
até fico procurando outras coisas, porque agora a escola tem o recurso de data
show em cada sala, mas eu queria ter um trabalho mais estruturado que
permitisse que eu falasse menos e o aluno tivesse que pensar mais, que fosse
uma coisa com uma atividade maior dele, colocar algum tipo de problema ou
alguma questão para ele e que resolvendo através do tempo isso gerasse uma
aprendizagem. Isso tornaria a aprendizagem um ato de fazer mais e de criar
mais, não só fazer escrita, não só responder por escrito, criar objetos
culturais, criar alguma coisa que tenha escrita, mas que ultrapasse essa
escrita. (Entrevista n° 04)

L: Os alunos têm uma compreensão maior das contradições da vida, do
mundo do trabalho, eles têm essas compreensões, porque muitas vezes são
alunos trabalhadores, então eles conseguem ver as contradições bem mais
fácil do que o adolescente. Eu também dou aula durante o dia para o
adolescente, pra crianças e têm as questões que eu falo de História Antiga
com uma turma de EJA que eu acho que não daria uma aula diferente se
tivesse dando aula na universidade, consigo ter essa elaboração, discutir
questões mais complexas, talvez não com a linguagem que eu usaria na
universidade, mas questões bem complexas. Eles conseguem desenvolver
naquela questão, debater aquelas questões, por conta da sua experiência de
trabalho, da sua experiência de vida. Às vezes fazendo comparações que, têm
coisas que hoje eu uso em aulas posteriores, que eu aprendi com aluno, a
partir de reflexão que eles tiveram num tema de História Antiga, um insight
que eles tiveram. Eu brinco com eles, ‘vocês podiam ser historiadores
também’, eles conseguem ver, porque às vezes eu trabalho com fonte, sempre
com texto curto, mas é uma fonte original.
A: Você falou que você sempre tem um elemento na sua aula inicial, se for
um texto escrito, ele é curto, em função da dificuldade de leitura e escrita dos
alunos? O que são esses textos?
L: Fontes históricas. Nos últimos anos, até por conta da parte tecnológica, às
vezes a gente tem um data show na sala de aula, que a gente não tinha isso no
início, imagens, um vídeo, com vídeo eu sempre trabalhei com eles. Quando
eu trabalhava com o bloco 2, eles têm fascínio por guerra, todo mundo tem
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fascínio por guerra, não só do EJA, então eu passei filmes de guerra que
saíssem um pouco do comum. Teve o último que eu passei falando de guerra
(...) chamado Leningrado. Eles ficaram chocados com a questão de estratégia
de guerra, crianças passando fome, que é uma estratégia de guerra, que ela foi
usada em Leningrado, e ela foi usada várias vezes: cerco, isso foi inventado
desde a Idade Antiga. Você pega a guerra de Troia, foi uma guerra de cerco,
então você fechava, não deixava entrar comida, não deixava entrar água
dentro de Troia. É uma coisa inventada desde que existe guerra, não foi o
Hitler que inventou isso. E eles têm um fascínio com essa questão do filme.
O último filme que eu usei esse ano trabalhando com o bloco 1 foi um filme
Alexandria. Com uma turma de maioria evangélica e no início eles torciam
pros cristãos, ‘ah, quebra os deuses’, e quando a gente foi vendo o final do
filme, eles ficaram chocados. Se chocaram ao perceber que, em determinado
momento, aquele que seria o herói, o cristão herói, passou a ser não mais o
herói. E eu deixei eles terem as reações deles e eles perceberem que, na
verdade, com quem está a verdade no final? Quem é o vilão?
A: Você fez uma fala que me instigou e queria refletir um pouquinho mais.
Você falou que consegue discutir com os seus alunos questões, por exemplo,
de complexidade que seriam discutidas no campo acadêmico, isso mesmo?
Como que você aponta que é possível uma discussão de questões de
complexidade acadêmica dentro da sala de EJA, se a gente sabe, você já
falou em algum momento, que esse aluno de EJA tem muita dificuldade no
domínio da leitura e da escrita? Em que dimensão essa vivência acadêmica,
acho que é um pouco entre aspas, se estabelece na sua sala de aula então?
L: Eu até falei que uso textos curtos, mas eu não tirei a complexidade dos
textos. Teve uma época que os alunos reclamaram que o texto era curto, mas
tinha palavras que eles não conheciam no texto. E apesar de eu falar uma
linguagem mais próxima deles, eu escrevia de forma acadêmica, pra ter essa
contradição até do olhar. Claro que perguntavam o significado das palavras e
eu dizia e era provocação, eu acho que é uma provocação inicial interessante.
Então, quando você colocava aqueles conceitos complexos no quadro, fazia
essa discussão, apresentava um filme, tentava trabalhar ele, às vezes chegava
ao final da discussão eles mesmo já sabiam o significado da palavra no
quadro que não sabiam antes. Eu dava a resposta só no final, porque eu
deixava eles primeiro digerirem aquela questão. Quando chegava ao final da
discussão, eles já tinham interiorizado aqueles conceitos, sem perceber.
Então, eles conseguiam fazer a discussão.
A: De certa forma você tá me relatando experiências que passam pela
oralidade. No final, porque a gente sabe que o código escrito tem um peso na
cultura escolar, então as provas, os trabalhos, o caderno, todo ele é escrito.
Como é que você fazia essa finalização? Você trazia esse momento da escrita
ou não trazia?
L: Trazia sim. A escrita era uma dificuldade, era, mas você tinha uma
evolução grande. Não vou dizer que na questão escrita os alunos
desenvolviam um texto acadêmico, apesar de eles conseguirem oralmente
chegar a esse nível, na escrita é um pouco mais simples, não vou dizer
simplória, porque não chegava a ser simplória. Eu tinha redações que eu via
de alunos que conseguiam superar aquela ideia de senso comum, aquela
forma de escrita, eles se arriscavam a escrever palavras um pouco mais
complexas. Tinham (sic) alunos que realmente desenvolviam muito bem,
tinham (sic) outros que não chegavam a tanto.
A: E qual era o seu critério na avaliação desses trabalhos? Eram critérios que
estavam mais vinculados à questão dessa formalidade da escrita, você exigia
isso? Ou você, de certa forma, bastava pra você perceber o desenvolvimento
dele só pela oralidade? Então, por exemplo, um aluno que não redigiu muito
bem o texto, não conseguiu entrar nessa fase da escrita, como é que era o
critério de avaliação dele?
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L: Se tiver erros de português, eu corrijo os erros de português, não boto
aquela caneta vermelha, boto canetinha azul, e falo ‘você podia escrever isso
aqui melhor, dessa forma’. E aqueles que não conseguiram escrever de
determinada forma, eu vou conversar com eles. E muitas vezes a nota tem a
questão da participação, da questão da oralidade, se ele conseguiu
desenvolver aqueles conceitos.
A: Então, de certa forma, você rompe com uma tradição escolar que indica
que a escrita como registro é o que conta.
L: Sim. Até porque nem sempre a gente conseguia ter os alunos no mesmo
padrão, por exemplo, que é uma coisa complicada, no começo a gente levava
muito susto com isso, depois a gente começa a se acostumar a essa
diversidade na sala de aula do PEJA. (Entrevista n° 02)

Percebe-se claramente a tentativa de equilíbrio na construção como docente entre
as necessidades que a linguagem escolar coloca e as questões que o aluno jovem e
adulto trabalhador também exigem do docente. Indico que a tentativa dos professores
Luis Antônio e Leandro é a de se aproximarem mais das demandas dos alunos e do
respeito ao seu universo cognitivo e cultural, postura que está baseada na crença,
conforme aparece em vários momentos das entrevistas, da capacidade cognitiva do
aluno jovem e adulto trabalhador têm de aprender e de construir o conhecimento.
Um ponto crucial nesse paradoxo, o de conseguir dar conta das exigências da
linguagem escolar, reside, a meu ver, na dificuldade dos docentes que atuam na
modalidade de lidar com os níveis de domínio da escrita e da leitura por parte dos
alunos de EJA. E mais do que isso, o de relativizar a ideia de que o aluno que não
domina plenamente o código escrito e a leitura, não teria condições cognitivas e
culturais para a apreensão do conteúdo histórico escolar.
O debate teórico dessa questão pode ser resgatado na discussão travada por
Oliveira (1999) no sentido de reconhecer os elementos em torno do conhecimento e da
aprendizagem de jovens e adultos. Nessa discussão, a autora procura, prioritariamente,
indicar que, os níveis de domínio de leitura e de escrita dos sujeitos jovens e adultos em
processo de conhecimento e aprendizagem não podem ser mensurados como reflexo
direto de seu desempenho cognitivo e, para tanto, relaciona a dimensão cultural às
modalidades de pensamento, ação que pode ser entendida nos seguintes termos:

O curso de desenvolvimento suposto na pertinência à espécie e na maturação
individual só será realizado por meio da inserção do ser humano no mundo
da cultura, o que elimina qualquer possibilidade de consideração de alguma
modalidade de dotação prévia ou herança genética como fonte primordial de
formação do psiquismo. Isto é, sejam os seres humanos diferentes ou não na
origem, o que importa para a compreensão de seu psiquismo é o processo de

193

geração de singularidade ao longo de sua história. Ao postular a cultura como
constitutiva do psiquismo, por outro lado, essa abordagem não a toma como
uma força que se impõe a um sujeito passivo, moldando-o de acordo com
padrões preestabelecidos. Ao contrário, a ação individual, com base na
singularidade dos processos de desenvolvimento de cada sujeito, consiste em
constante recriação da cultura e negociação interpessoal. Se assim não fosse,
teríamos culturas sem história e geração de sujeitos idênticos em cada grupo
cultural. (OLIVEIRA, 1999, pg. 65 apud OLIVEIRA, 1987, p.56-57)

E, quando aplica tal abordagem na análise aos múltiplos processos de letramento
nos indivíduos, faz a seguinte consideração, apoiada em Ribeiro (1999):

Ribeiro (1999) explora a natureza complexa do letramento como fenômeno
cultural e das relações entre alfabetismo e características psicológicas,
enfatizando a “impropriedade da postulação de que a disseminação da
linguagem escrita em si constitui o divisor de águas entre culturas
tradicionais e modernas, ou ainda, no plano psicológico, que a aprendizagem
da leitura e da escrita por si só possa produzir mudanças psicológicas tais
como desenvolvimento do pensamento categorial ou ainda atitudes
modernizantes” (p.50). Afirma que em “sociedades complexas o fenômeno
do alfabetismo é necessariamente heterogêneo, comportando práticas em que
se utiliza a linguagem escrita com intensidade e orientação diversas. A
variedade das práticas de analfabetismo possíveis e suas relações com outras
peculiaridades culturais de subgrupos são constitutivas da pluralidade da
cultura e, nessa medida, devem ser compreendidas e valorizadas” (p.245).
(OLIVEIRA, 1999, pg. 66)

Conclui a autora: “todos os modos de funcionamento cognitivo são equivalentes,
isto é, que todos os seres humanos são inteligentes e pensam de forma adequada”
(OLIVEIRA, 1999, pg. 67). Considero que assumir tal premissa torna-se um divisor de
águas na postura do professor e na forma como constrói as suas estratégias didáticas. A
postura ética de considerar, a despeito do nível de domínio da leitura e da escrita de seus
alunos, estes como sujeitos de conhecimento e da aprendizagem, mesmo considerando a
sua não plenitude no domínio

da leitura, da escrita e, consequentemente, do

conhecimento histórico faz a diferença. E indo mais além, na perspectiva freireana, de
considerar esse educando como o sujeito que também ensina e na compreensão da
educação como uma forma de intervenção no mundo. Nas palavras de Paulo Freire
(1996):
Assim como posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo
e bem os conteúdos de minha disciplina não posso, por outro lado, reduzir
minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. Esse é um
momento apenas de minha atividade pedagógica. Tão importante como ele, o
ensino dos conteúdos, é o meu testemunho ético ao ensiná-los. É a decência
com que o faço. É a preparação científica revelada sem arrogância, pelo
contrário, com humildade. É o respeito jamais negado ao educando, ao seu
saber de “experiência feito” que busco superar com ele. Tão importante
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quanto o ensino dos conteúdos é a minha coerência na classe. A coerência
entre o que eu digo, o que escrevo e o que faço. (p. 103).

Retornando à empiria, vamos identificar na fala do professor Luis Antônio essa
sensibilidade pedagógica que, ao reconhecer em seus alunos, os limites no domínio da
escrita e da leitura, usa esses desafios como elementos propulsores de estratégias
inovadoras de ensino e aprendizagem, ou, pelo menos, de sua reflexão:

L.A: Com outros recursos. Usando arte, com recursos que tivesse uma
proximidade maior com expressões artísticas: música, pintura, escultura,
dramatização. Uma escola que o estudante realizasse mais, e não só ouvisse e
fosse tão passivo. Às vezes eles até falam e discutem, mas eu queria algo que
pudesse funcionar de uma maneira mais abrangente e até democrática.

A: Essa questão dos outros recursos, instrumentos, que você está chamando
de expressões artísticas, você aponta essa necessidade em função da
dificuldade da escrita e da leitura nos alunos de EJA?
L.A: Não é só da EJA, é uma dificuldade geral porque o mundo da escrita é
outro mundo. A gente vive no mundo da oralidade então quando você passa
para o código escrito eu acho que qualquer pessoa vai ter essa dificuldade.
Ela é uma dificuldade da maioria das pessoas porque o que predomina é a
comunicação oral. Embora não seja só isso, é também para tornar a escola
um lugar mais legal, prazeroso, de mais brincadeiras, de mais criação. A
gente acaba tendo uma escola que reproduz muito.

A: A escrita não é prazerosa?
L.A: Pra muito pouca gente. A leitura e a escrita para a grande maioria é um
tormento. Pouquíssimas pessoas tem prazer em escrever, na verdade é uma
minoria. A própria leitura às vezes acaba sendo um ato pouco prazeroso. Eu
trabalho muito criando textos sobre o assunto ou se tem um texto pronto eu
trabalho tentando apontar para os limites daquele texto, mas sempre com essa
questão da perspectiva mais criadora, não que abra mão da escrita, que inclua
a escrita, mas que ela possa ser uma criação. Na escrita existe um nível de
formalidade que faz as pessoas se tornarem mais trancadas, menos ousadas,
de repente com outras formas de expressão a gente pode ousar mais. E hoje
existem recursos. Tinha um aluno aqui que fazia uns vídeos muito legais com
o celular, era uma brincadeira, um esquete de piadas. Era interessante como
ele brincava com a tecnologia e a gente talvez pudesse utilizar essa
tecnologia, que essa garotada gosta, melhor, como algo de criação, mostrando
que a gente não é só consumidor e que a gente também pode criar coisas e no
processo aprender e ter prazer.

A: Você aponta isso, que é bem interessante, como um devir, como uma
coisa que você não consegue hoje estabelecer, eu queria saber por quê. É a
cultura escolar tão arraigada na escrita, são seus pares, são as regras e a
burocracia da estrutura ou é você mesmo? O que impediria isso?
L.A: Eu acho que o limite é meu mesmo, não posso responsabilizar ninguém
não. O professor é meio contraditório, o nosso trabalho é altamente social, é
altamente coletivo, mas ao mesmo tempo a gente acaba fazendo uma pratica
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completamente individualizada. Eu acho que a responsabilidade é minha, na
minha sala de aula eu poderia ter essa proposta, mas às vezes eu me
acomodo, eu não busco fazer essa ousadia que eu poderia tentar fazer além
do que eu me vejo como uma pessoa muito enrolada para organizar outras
pessoas. É certa perspectiva muito individualista minha, eu até consigo às
vezes fazer as pessoas trabalharem coletivamente, consigo coordenar, mas eu
não me vejo como uma pessoa que consegue fazer isso de uma forma
tranquila. É difícil, mas eu acho que a responsabilidade maior é minha. Isso
requereria maior tempo de preparação, de pesquisa e nem sempre a gente
tem. (Entrevista n° 04)

No sentido de identificar ações pedagógicas concretas por parte do professor,
indico outros trechos onde se percebe claramente sua opção de deslocamento de
prioridade, entre a manutenção dos conteúdos como foco principal e a construção de
estratégias para lidar com os níveis de domínio de escrita e leitura. A segunda tarefa
seria claramente priorizada pelo mesmo e garante, segundo a sua fala, a ampliação da
aprendizagem do aluno de EJA. Destaco ainda, no sentido de visualizar a sua prática
assentada numa perspectiva crítica de currículo, de que forma suas opções politicopedagógicas se imbricam em seu projeto pessoal de vida e se desdobram em sua ação:
Primeiro, destaco a sua relação entre projeto pedagógico e projeto pessoal:

A: Você tem algum projeto político? Quando eu falo projeto político não é
um projeto político partidário, ou pode ser. Qual a sua concepção política?
L.A: O projeto político é construir uma sociedade diferente, uma sociedade
na qual prevaleça o direito a dignidade, o direito ao conforto. Um mundo
muito diferente onde os valores do ser humano suplantem o valor do mercado
e do lucro. Eu acho que o projeto político é esse, o projeto por uma
transformação social que não necessariamente leve ao socialismo, pode até
ser, mas eu acho que é um devir, uma construção. Na medida em que você
possibilita uma desnaturalização das relações sociais você possa permitir uma
compreensão de que existem alternativas, de que o que existe é resultado de
todo um processo histórico e não foi uma coisa estabelecida por uma força
sobrenatural e nem pelo acaso, é o processo histórico de forças políticas que
vão atuando. O projeto político é esse, um projeto político de
questionamento. Eu gosto daquela frase dos modernistas: “Não sabemos o
que queremos, mas sabemos o que não queremos”, sem dúvida alguma da
maneira que está é o que eu não quero, a gente precisa alcançar outro tipo de
sociedade.

A: Como esse projeto pessoal político se vincula às suas opções didáticas,
pedagógicas aqui na escola?
L.A: Quando eu procuro possibilitar a partir de um conteúdo, um pequeno
texto que não necessariamente é um texto didático tem um texto que eu gosto
muito que é de um executivo de uma indústria farmacêutica, ele explicando
aos acionistas que naquele ano os lucros diminuíram, mas que no ano
seguinte as perspectivas de melhoria são excelentes porque o inverno vai ser
frio, vão ter novos vírus gripais e aquilo ali mostra bem a lógica de um
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sistema que não tem como um de seus objetivos o bem estar humano, o
objetivo é um objetivo muito ligado ao lucro e a acumulação de riquezas. Eu
acho que na medida em que a gente pode, nesse exemplo, possibilitar uma
reflexão que desnaturalize as relações sociais e que possibilite algum tipo de
crítica, eu acho que se articula com o meu projeto político. Agora vem o
outro lado, eu acho que a gente precisa possibilitar nas atividades em sala de
aula mais espaço para a inovação, para a criatividade, para de alguma forma a
gente criar coisas que os estudantes possam perceber que eles são capazes e
não precisam só reproduzir, que eles podem criar alternativas. Alternativas de
pequenas pró-atividades, mas também alternativas de relações humanas.
(Entrevista n° 04)

Segundo, a percepção dos paradoxos e contradições que tal opção carrega no
cotidiano escolar entre a manutenção e a transgressão da cultura/linguagem escolar:

L.A: (...) Eu acho que tem os dois lados. Tem o fazer tradicional, quando se
coloca um texto e se colocam questões sobre aquele texto trabalhando, por
exemplo, ideologia. Assim você estaria mais próximo de uma perspectiva
tradicional. Ao mesmo tempo, mesmo sendo uma perspectiva de relação
pedagógica mais tradicional eu acho que essa relação possibilita um tipo de
crítica social. Embora ela esteja mais próxima do tradicional eu acho que ela
está articulada a um projeto transformador. Mas sobre o outro lado é que eu
estava falando, você também tem que inovar a sua prática, ousar na tua
prática, possibilitar o que eu havia falado sobre criação, uma reorganização
das relações em sala de aula que permitisse, como às vezes a gente faz, a
gente muda às vezes a sala de aula e até brinca que a geografia da sala de aula
vai alterando as relações sociais. Tem esse outro lado, que é o lado de uma
prática que seja menos contraditória com o projeto. Esse é o desafio que se
apresenta, um dia talvez eu consiga ou talvez não. Eu me desafio sempre a
fazer isso, embora eu saiba dos meus limites, meu nível de exigência e a
minha inquietação desejam isso, mas eu sei que os limites estão presentes e
talvez a gente consiga um dia se aproximar um pouco mais dessa prática não
tão contraditória, porque a contradição sempre vai existir na verdade, ela é
inerente. (Entrevista n° 04)

E, por último, que estratégias pedagógicas são protagonizadas pelo docente em
torno e nesse paradoxo. O exemplo indicado é desenvolvido no conteúdo de Geografia,
mas considero seu exemplo pertinente, também, para a construção de conteúdos
históricos:
L.A: É uma garotada com uma escolaridade muito oscilante, nem sempre
tendo adquirido uma boa leitura e uma boa escrita. Estou falando bem
especificamente, mas depois eu tento fazer de uma forma geral. Eu fui para a
Geografia para poder, ao interpretar a cartografia, a leitura de mapas, a leitura
de tabelas, de gráficos, permitir que esse aluno domine melhor essa
linguagem da escola, que o aluno consiga compreender uma pergunta, no
esquema no qual o professor faz perguntas escolares, e que a partir da
compreensão dessa pergunta ele consiga retirar informações de determinados
modos de sintetizar informação, uma tabela, um gráfico. Nesse período
agora, nos últimos um mês e meio eu tenho feito isso. Eu costumo selecionar
bem por essa turma. A outra turma, embora tenha adolescentes que vieram do
diurno, tem em sua grande maioria alunos do ano passado e um grupo grande
de alunos da PEJA. Com eles eu trabalhei isso de uma maneira a melhorar a
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escrita em geral, mas mais especificamente a escrita que é usada na escola, à
escrita ligada a cultura escolar. Essa escrita da pergunta.

A: De exercício didático, nas aulas?
L.A: Isso. Você perceber que o número na pergunta dá uma indicação para a
resposta. Se eu pergunto “quais”, quer dizer que é mais de um, se for “qual” é
só um. Nem sempre essa percepção está óbvia para eles, o que aparentemente
é óbvio não é tão óbvio para todos.

A: Como você tem feito isso? Você trabalha primeiro a forma e então, insere
o conteúdo?
L.A: Eu comecei a trabalhar a questão da cartografia, leitura de mapas.
Quando esse aluno começa a entender a representação cartográfica você
coloca algumas questões. Eu tenho trabalhado com aquele atlas escolar da
cidade do Rio de Janeiro; ele tem muita informação, não só do município,
mas tem também uma parte que fala de escala por exemplo. Eu tenho tentado
a partir desse material que ele desenhou, pintou, aprendeu um pouquinho
sobre convenção cartográfica, eu dei uma atenção especial para a Geografia,
porque a gente, como professor de História acaba sempre priorizando a
História. A partir dessas questões você acompanha quem tem mais
dificuldade. É meio chato para alguns porque eles têm uma compreensão da
escrita e da cultura escolar tal, que para eles a aula está pouco acrescentando
só que eu não posso colocar o nível de exigência para esses alunos, eu tenho
que colocar o nível para que a turma consiga acompanhar. Você acaba tendo
os extremos, tem aquele aluno que rapidamente já entendeu, já fez e já
mostrou que está tudo certo, e tem o outro, que no seu ponto de vista são
mais simples, para ele são muito difíceis de compreender. Esse trabalho para
aumentar a compreensão da lógica e da linguagem escolar tem sido feita com
o material. Eu quero trabalhar esse ano ainda com os filmes, porque
funcionou bem quando a gente falou aqui de industrialização, a gente utilizou
o filme “Tempos Modernos” e os alunos riram bastante. Nesse momento eu
estou buscando um encaminhamento para a continuidade do ano, mas nessa
base de leitura da cartografia, das tabelas, dos gráficos, para a partir daí
conseguir avançar mais. (...) Uma leitura que permita a ele entender a escola,
entender o que está fazendo e até entender o mundo. (Entrevista n° 04)

Buscando compreender essa questão no universo mais amplo da pesquisa - o
conjunto dos professores de História que responderam aos questionários - tive algumas
percepções que se assemelham às identificadas no depoimento do professor Luis
Antônio. Uma delas é sobre a complexidade de se indicar a possibilidade de uma
aprendizagem efetiva do conhecimento histórico por parte dos alunos de Educação de
Jovens e Adultos, frente às questões cognitivas e culturais que carregam, principalmente
na sua relação com as exigências da linguagem e cultura escolar.
Quando propus essa questão aos professores, solicitei que eles indicassem nos
questionários uma das seguintes opções sobre a aprendizagem efetiva do conhecimento
histórico por parte dos alunos do programa: sempre, às vezes ou nunca. Dos 34
professores que responderam a essa questão, tive a esmagadora maioria (32) indicando
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o item às vezes; dois professores indicando sempre e nenhum indicando nunca.
Solicitei, ainda, aos professores que responderam as duas últimas opções que
escalonassem os elementos indicados no questionário, que em sua opinião contribuíam
para o quadro. Nas opções que demos aos professores buscamos indicar elementos
vinculados à realidade discente, como o desinteresse do aluno,

suas condições

socioeconômicas , sua formação deficitária e, por último, a heterogeneidade discente.
Além disso, aspectos relacionados ao currículo e sua aplicação, como: o currículo da
disciplina e o distanciamento entre o conteúdo escolar e a expectativa do aluno. Ainda
tinham a opção de indicar um elemento que achassem pertinente na questão e que não
teria sido indicado no questionário, e obtive como resposta a essa opção livre da
questão, as seguintes ponderações, que revelam o caráter multifacetado dessa
problemática:
“Cansaço dos alunos e do professor às vezes atrapalha a aprendizagem e o
ensinar.” (Questionário n° 19).
“Jovens expulsos do sistema regular de educação que não adquiriram hábito
de estudo, apesar de reconhecerem a importância do capital social
(certificado) para seus desenvolvimentos sociais.” (Questionário n° 20).
“O professor” (Questionário n° 30)
“A infraestrutura administrativa e sociocultural da Rede e sua burocracia”
(Questionário n° 35)
“O boicote realizado pelas Direções Escolares que não aceitam essa
modalidade de ensino porque só dão trabalho.” (Questionário n° 38).

“A maior dificuldade se apresenta em relação aos jovens. Não conseguimos
transformar a escola num lugar aprazível principalmente para o jovem. A
dura rotina acaba nos transformando em apenas mais uma peça desse enorme
sistema. Peça às vezes insensível, que perdeu o entusiasmo e que foi engolido
pela rotina entediante. Muitas vezes nem percebemos que chegamos a essa
condição, preocupados que estamos em cavar nossa subsistência. Não sobra
muito tempo para pensar o nosso objetivo.” (Questionário n° 39).

“A realidade dentro das ‘comunidades’ de onde parte a grande maioria dos
alunos (direito de ir e vir, por exemplo)” (Questionário n° 45).

Dos que responderam os itens indicados no questionário, vamos ter uma maioria
significativa vinculando em suas opiniões a não aprendizagem efetiva do conhecimento
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histórico por parte dos alunos a elementos de sua realidade, como indica o gráfico39
abaixo:

Gráfico 21

Numa perspectiva pessimista pode-se considerar que o professor, ao centrar no
aluno e sua realidade as causas de sua não aprendizagem, estaria fechado a identificar
no currículo, nas práticas pedagógicas, na linguagem, na cultura escolar e na
complexidade de se ensinar História, elementos que também promovem as dificuldades
dos alunos na Educação de Jovens e Adultos para a apreensão efetiva do conhecimento
histórico. Essa questão aparece de forma significativa nesse trecho do professor Waldir,
na perspectiva de redimensionar a possibilidade acima:

W: Qualquer palavra que eu considero um pouco fora do universo vocabular
desse aluno, mesmo que seja uma palavra relativamente simples, eu tento
transformar ela em outra palavra. A grande questão é que a gente tenta
sempre trabalhar para todos e fazer um trabalho que seja significativo para a
maior parte da turma, sendo ideal se fosse para todos. É isso, tentar sempre
ter um discurso que consiga ser acessível e compreensível, embora às vezes a
gente não consiga ser, para quem está ouvindo a gente. Eu tenho muito essa
preocupação de ser compreendido e entendido, e sem dúvida alguma que os

39 Os itens indicados nesse gráfico foram construídos a partir das respostas dissertativas a seguinte
pergunta do questionário: Se você assinalou as duas últimas opções, escalone de 01 a 07 os elementos
que em sua opinião contribuem para esse quadro?
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conteúdos não se dissociam da minha postura ética, política, dos meus
valores e essa associação alguns alunos conseguem perceber muito bem. Eu
procuro não ser contraditório, procuro trabalhar de uma maneira que valorize
realmente uma igualdade e embora eu mantenha a autoridade do professor
com a garotada eu procuro não ultrapassar o limite chegando ao
autoritarismo. É meio clichê, mas descreve um pouquinho o que a gente
pensa sobre a relação na sala de aula. Isso é importante, buscar uma
linguagem que seja compreensível e ter a preocupação de ser compreendido,
não descuidar desse aspecto, procurar perguntar e incentivar que o aluno se
manifeste quando não entendeu alguma coisa. Isso é legal, quando você vê
até aquele aluno mais tímido perguntar é sempre um ganho. Eu sempre falo
com eles que toda pergunta do aluno é uma pergunta que tem que ser
respeitada, não existe pergunta que deva ser desrespeitada ou considerada
irrelevante, ou burra, ou o adjetivo que a gente queira dar. A pergunta do
aluno deve sempre ser respeitada e eu procuro sempre valorizar a
participação, é sinal de que está pensando. Às vezes a pergunta nem tem
muita coisa a ver, mas eu respondo como se fosse uma coisa tremendamente
contextualizada. Às vezes foi fora do contexto, mas eu respondo tentando
trazer para o contexto. Às vezes a pergunta não tem nada a ver, ou é até
mesmo uma brincadeira e eu ou brinco também ou respondo valorizando a
participação. (...) A vivência é uma base, mas a EJA não pode querer ficar só
na vivência do aluno, a gente tem que possibilitar uma ampliação da
capacidade de compreender o mundo, dos conhecimentos. Eu inclusive
brinco com eles que em uma aula você tem que sair diferente do que você
entrou, quando termina a aula você tem que estar um pouquinho diferente, aí
eu posso dizer que a aula foi boa. Se o aluno entrou e saiu igual não valeu a
pena, quer dizer não adiantou muita coisa. (Entrevista n° 03)

Em sentido oposto à visão pessimista que sinalizei anteriormente e na perspectiva
do depoimento do professor destacado, vi que, ao se identificar no aluno e na sua
realidade elementos explicativos desse processo, pode-se considerar que os professores
estão rompendo com uma visão idealizada de aluno e escola e, com o aporte dos
pressupostos curriculares críticos, relacionando conhecimento e aprendizagem escolar
às estruturas de poder na sociedade. Segundo tais teorias, as estruturas de poder na
sociedade capitalista contribuem para um determinado modelo de escolarização para as
classes trabalhadoras, pensando a realidade da EJA em nosso país, a própria não
escolarização ou precarização de escolarização para determinados segmentos. O
reconhecimento dessa relação é, em minha opinião, a incorporação de duas das funções
da EJA presentes no Parecer CNE/CEB 11/2000, que institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, a saber: a função reparadora e a
função equalizadora no cotidiano escolar, a partir das concepções e da prática de seus
professores:

E esta é uma das funções da escola democrática que, assentada no princípio
da igualdade e da liberdade, é um serviço público. Por ser um serviço
público, por ser direito de todos e dever do Estado, é obrigação deste último
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interferir no campo das desigualdades e, com maior razão no caso brasileiro,
no terreno das hierarquias sociais, por meio de políticas públicas. O acesso a
este serviço público é uma via de chegada a patamares que possibilitam
maior igualdade no espaço social. Tão pesada quanto a iníqua distribuição da
riqueza e da renda é a brutal negação que o sujeito iletrado ou analfabeto
pode fazer de si mesmo no convívio social. (...) A igualdade e a liberdade
tornam-se, pois, os pressupostos fundamentais do direito à educação,
sobretudo nas sociedades politicamente democráticas e socialmente desejosas
de uma melhor redistribuição das riquezas entre os grupos sociais e entre os
indivíduos que as compõem e as expressam. (BRASIL, 2000, pg. 08)

Dessa forma, considero positiva quando a maioria dos professores indica no
gráfico 21 a prevalência de elementos vinculados à realidade do aluno jovem e adulto e
sua aprendizagem, principalmente porque se percebe, na continuação da análise dos
dados empíricos, a relação que os mesmos fazem entre aspectos metodológicos de sua
prática como elemento facilitador de uma aprendizagem efetiva do conhecimento
histórico por parte dos alunos do PEJA. O gráfico 2240 sistematiza essa tendência:

Gráfico 22

Os três itens usados para sistematizar a questão do gráfico 22, a saber: qualidades
pessoais, aspectos metodológicos e uso de recursos diversificados, foram respondidos
40 Os itens indicados nesse gráfico foram construídos a partir das respostas dissertativas a seguinte
pergunta do questionário: Que aspectos de sua prática docente contribuem para uma aprendizagem
efetiva de seu aluno?
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pelos professores sempre a partir do parâmetro de reconhecimento das especificidades
dos alunos jovens e adultos trabalhadores. Indico agora duas respostas sistematizadas de
cada um dos itens, e que materializam essa noção.
Aspectos relacionados às qualidades pessoais:

Não ser arrogante e estar disposto a ouvir. Orientar, ser receptivo, ser cortês,
não expor o aluno à humilhação e ter empatia. Observar os sentimentos e
ganhar a confiança. (Questionário n° 39)

Acredito tenho uma maneira mais informal e dialógica de realizar minha
prática docente, procuro sempre usar uma linguagem compreensível e quando
uso alguma expressão mais complexa, tento “traduzi-la” para uma
linguagem acessível. A aprendizagem efetiva varia muito dependendo da
capacidade de atribuir significações e estabelecer relações de cada estudante,
sendo que é possível que alguns conceitos e conteúdos possam ser
compreendidos em momentos posteriores às aulas. (Questionário n° 46).

Relacionados a aspectos metodológicos:

Quando o educando discute um fato histórico comparando com um fato
cotidiano, eu compreendo que o mesmo está efetivamente aprendendo o
conteúdo. (Questionário n° 20)

Procurar dentro do conteúdo a ser dado o que mais motive e desperte o
interesse do aluno (Questionário n° 24)

Relacionados ao uso de recursos diversificados

O formato das minhas aulas (textos, vídeos, debates) que possibilita ao aluno
uma participação efetiva (Questionário n° 26).

Levar novos materiais e aproximar
(Questionário n° 32)

a História ao cotidiano discente

O reconhecimento das especificidades do aluno jovem e adulto trabalhador
também vai aparecer de forma significativa quando se inverte a pergunta no sentido de
mapear os elementos que os professores gostariam de mudar em sua prática docente.
Como destaque nesses dados, percebo um número significativo de professores que não
indicaram a necessidade de nenhuma mudança e um número pequeno sugerindo
mudanças em suas qualidades pessoais. Os aspectos metodológicos e o uso de recursos
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diversificados prevalecem. O gráfico 2341 sistematiza esse quadro:

Gráfico 23

E, como síntese dessa prevalência nos aspectos metodológicos como elemento a
ser considerado pelo professor, a resposta do questionário n ° 39 torna-se importante
nessa questão em que o docente coloca claramente suas angústias e, mais do que isso,
sua clareza na percepção da complexidade que a escolarização de jovens e adultos
coloca para o professor de história. Ele indica a necessidade de inovações e, ao mesmo
tempo, de manutenção dos elementos tradicionais pertinentes e propícios quando se
considera jovens e adultos sujeitos do conhecimento e da aprendizagem:

(...) Muitas coisas. Para alguns alunos nada representamos. Não conseguimos
mexer com eles. Terminam o curso exatamente da mesma forma que
entraram. A correria, a falta de estrutura, não os permite às vezes, conhecer
aquele que está quase todos os dias com a gente, suas vicissitudes e suas
angústias. Às vezes, pelas circunstâncias, não há continuidade e nem
oportunidade de promover algumas ações mais específicas, por exemplo,
mais leitura, mais jornais, internet, filmes, palestras, poesias, músicas, etc.
Gostaria de abandonar cada vez mais os temas tradicionais. Não há uma
receita pronta de sucesso em sala. O tradicional pode ser interessante e o
moderno enfadonho. Depende do perfil de cada turma e de cada profissional.
41 Os itens indicados nesse gráfico foram construídos a partir das respostas dissertativas a seguinte
pergunta do questionário: Que aspectos de sua prática docente você gostaria de mudar? Por quê?
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Penso que o professor deve ter uma boa margem de autonomia para poder
decidir o que trabalhar e como trabalhar. As regras que devam orientar suas
práticas devem ser bem flexíveis. Portanto, isso significa me desapegar cada
vez mais de apostilas. (Questionário n° 39)

A discussão sobre métodos tradicionais x método inovadores, aparecem nos
dados empíricos. Vou me apoiar na discussão proposta por Bittencourt (2004),
indicando a possibilidade do método dialético em situação pedagógica (pg.230) como
estratégia fecunda na apreensão mais plena dos conteúdos históricos. Considerei, dessa
forma, que tal possibilidade metodológica – método dialético – se aplica às questões até
então analisadas sobre a aprendizagem do conhecimento histórico com alunos jovens e
adultos trabalhadores, principalmente pela sua aproximação com a perspectiva freireana
de uma educação dialógica e libertadora.
Um dos elementos a serem considerados nesse debate é que a critica ao método
tradicional deve ser feita à luz do seu lugar na cultura escolar, considerando que,
mesmo sendo recorrente uma produção que critica o método tradicional, ele não pode
ser descartado/desqualificado nas práticas docentes. Nem aquelas que vislumbramos
concretamente vivenciadas pelos professores, nem aquelas indicadas num devir. O lugar
que o método tradicional ocupa na cultura escolar se situa em um lugar de tensão entre
inovação e mudanças, e precisa ser considerado quando se tem a opção epistemológica
da pesquisa de conjeturar um determinado fazer e saber docente. Esse lugar de tensão
(entre negação e incorporação) é facilmente identificado nos dados empíricos da
pesquisa e já o problematizamos em vários aspectos da prática dos professores de
história do PEJA. Sobre esse ponto, reflete Bittencourt (2004):

As mudanças de métodos e conteúdos precisam ser entendidas a luz da
concepção de “tradição escolar”, sendo necessário perceber, por intermédio
desse conceito dois aspectos fundamentais. O primeiro opõe-se a ideia de
que, em educação, seja preciso sempre “inventar a roda”, bastando verificar
que muito do que se pensa ser novo já foi experimentado muitas outras vezes.
Outro aspecto a ser levado em conta no processo de renovação é o
entendimento de que muito do “tradicional” deve ser mantido, porque a
prática escolar já comprovou que muitos conteúdos e métodos escolares
tradicionais são importantes para a formação do aluno e não convém serem
abolidos ou descartados em nome do “novo”. Assim, há que haver cuidado
na relação entre permanência e mudança no processo de renovação escolar.
(BITTENCOURT, 2004, pg. 229)

É com essa preocupação que vislumbro como um devir pedagógico as
possibilidades do método dialético como estratégia metodológica. Com o aporte de
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autores como Hegel e Marx, Bittencourt (2004) faz a seguinte definição do que seria o
método dialético em situação pedagógica. Diz a autora:

O método dialético corresponde a um esforço para o processo o
conhecimento que surge no confronto de teses opostas: o pró e o contra, o
sim e o não, a afirmação e a negação. O confronto das teses opostas
possibilita a elaboração da crítica. Esse método pretende chegar ao
conhecimento de determinado objeto ou fenômeno defrontando teses
contrárias, divergentes. Tais teses, no entanto, não são apenas divergentes;
são opostas e por vezes contraditórias, e é nessa qualidade que se confrontam,
ou seja, pelas contradições. (BITTENCOURT, 2004, pg. 231)

Atualizando a discussão, com a contribuição do filósofo Henri Lefebvre, a mesma
autora, indica ser inerente ao pensamento humano a não capacidade de apreensão de
“todos os aspectos de uma coisa” (pg. 231), e que o parcelamento na análise dos
elementos constitutivos dos fenômenos – na dimensão prós e contras – é a possibilidade
de apreensão dos diferentes aspectos, mas principalmente os “aspectos mutáveis e
antagônicos” dos fenômenos e/ou conteúdos. (pg. 231):

“O pensamento humano que não consegue apreender num relance as coisas
reais vê-se obrigado a tatear e a caminhar através das suas próprias
dificuldades e contradições, a fim de atingir realidades móveis e as
contradições (LEFEBVRE, 1979, pg. 25 apud (BITTENCOURT, 2004, pg.
231)

Essa possibilidade, aplicada em situações pedagógicas, pode ser identificada num
relato do professor Luis Antônio sobre inovações que têm aplicado em suas aulas em
um esforço de possibilitar uma aprendizagem mais efetiva por parte dos alunos:

L.A.: (...) Possibilitando a leitura interpretativa, o estabelecimento de
relações de contradições, e a tentativa quase constante que eu tenho de
relacionar o que está sendo estudado com a vivência e com exemplos muito
concretos da vida, a gente brinca às vezes sobre os interesses do patrão e do
empregado: “qual é o trabalhador ideal para o patrão?” Eles respondem: “o
cara que tem que trabalhar muito e ganhar pouco”, “ e qual o trabalho ideal
para o trabalhador?” e eles: “trabalhar pouco e ganhar muito”, é meio bem
humorado e simples, mas eu acho que descreve bem os pontos de vista
diferentes e contraditórios da estrutura social. Quando você faz essa relação,
quando você tem essa postura de muita proximidade e não fica naquela
postura arrogante de “só tem uma resposta certa”, que a gente pode responder
uma questão de diferentes formas. É isso, essa relação, aproximar da
vivência, de uma realidade que quando a gente pensa nela, a gente pode
compreender melhor conceitos mais abstratos do conteúdo histórico.
(Entrevista n° 04)
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Na apresentação da materialidade do método dialético em situação pedagógica,
Bittencourt faz a seguinte observação:

Um ponto inicial, ao se propor a introdução do método dialético no ensino, é
identificar o objeto de estudo para os alunos e situá-lo como um problema
(como prós e contras) a ser desvendado com a utilização da análise (a
decomposição de elementos), para posteriormente esse objeto voltar a ser
entendido como um todo (BITTENCOURT, 2004, pg. 231).

Identifiquei o uso do método dialético aplicado em situações pedagógicas, não
apenas no exemplo dado, mas também em seus comentários sobre a dificuldade de se
ensinar e aprender história, em função de suas características especificas e de como um
método que se estrutura pelo confronto do antagônico na direção da estruturação da
totalidade pode ser um facilitador do trabalho do professor. Essa dimensão é bem
marcada neste trecho de entrevista de outro o professor:

L.: Acho que é exatamente a questão da experiência. Quanto mais a
experiência de vida dele, acho que é mais fácil discutir as questões históricas,
até porque ele vai ver as contradições da vida dele. Um exemplo que eu acho
maneiríssimo, uma vez numa discussão sobre mais-valia, alguém pediu um
exemplo prático, como faria o cálculo de mais-valia. Aí eu perguntei 'por
acaso alguém trabalha em empresa pequena?', aí tinha um cara que trabalhava
numa fábrica de sorvete, com cinco funcionários, ele na época viu o dono
comprar as máquinas, foi o primeiro funcionário, então ele sabia o valor da
máquina, quanto o cara pagava por mês pela máquina, então até depreciação
da máquina que seria o trabalho morto, eu coloquei no cálculo. Então a gente
viu o quanto o patrão dele tirava de salário, qual era a mais-valia, isso em
dinheiro, os alunos visualizaram aquilo, 'poxa, quanto o cara tá me
explorando'. Isso foi um exemplo de como não tava planejado isso, não tem
como você planejar isso numa aula.
A: Você acha que a partir desse modelo de prática docente, seu aluno tem
uma aprendizagem efetiva do conhecimento histórico?
L: Acho que sim, se você vai ter uma visão positivista de aprendizado, aquela
decoreba, não; acho que a aprendizagem de História é exatamente essa
questão, de entender as contradições do mundo que ele vive. Eu acho que ele
consegue a partir desse diálogo, quando ele consegue entrar nesse diálogo,
ele vai dali vendo as contradições do mundo que, muitas vezes, não via antes.
Eu falo que é a ideia da conscientização do Paulo Freire, que é inicial, hoje
eu sempre trabalho mais com conscientização, não sei se o cara sai
consciente da questão dele, mas ele sai ciente das contradições do mundo que
ele vive. E a partir dali consegue com outros estímulos de organização um dia
poder dar esse passo da conscientização.
A: Um processo que ocorre depois da escolarização, do que ele vivenciou
com você?
L: Sim. Não é a educação que vai fazer ele revolucionário, e sim a prática de
vida dele que vai fazer ele chegar a esse ponto. (Entrevista n° 02)

No próximo item relatarei elementos presentes na prática de um professor
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especifico do programa, reconhecido pelos seus pares, no sentido da problematização do
um método dialético em sua situação pedagógica que foi identificado nas práticas de
alguns professores que participaram da pesquisa.

4.2.3 Café, sabor e saber: processos dialéticos do trabalho docente em História no
PEJA – relatos de uma prática.
Café! Bom só, melhor acompanhado...
Cristiane Galvão

Começo este item, no intento de situar o campo da observação da prática do
professor Paulo Coutinho42, como um método dialético de ensino de História para/com
jovens e adultos trabalhadores, com uma crônica de Rubens Alves, sobre saber e sabor:
Sugeri, faz muitos anos, que, para se entrar numa escola, alunos e professores
deveriam passar por uma cozinha. Os cozinheiros bem que podem dar lições
aos professores. Foi na cozinha que a Babette e a Tita realizaram suas
feitiçarias... Se vocês, por acaso, ainda não as conhecem, tratem de conhecêlas: a Babette, no filme "A Festa de Babette", e a Tita, em "Como Água para
Chocolate". Babette e Tita, feiticeiras, sabiam que os banquetes não começam
com a comida que se serve. Eles se iniciam com a fome. A verdadeira
cozinheira é aquela que sabe a arte de produzir fome...
Toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. É a
fome que põe em funcionamento o aparelho pensador. Fome é afeto. O
pensamento nasce do afeto, nasce da fome. Não confundir afeto com
beijinhos e carinhos. Afeto, do latim "affetare", quer dizer "ir atrás". É o
movimento da alma na busca do objeto de sua fome. É o Eros platônico, a
fome que faz a alma voar em busca do fruto sonhado.
Eu era menino. Ao lado da pequena casa onde morava, havia uma casa com
um pomar enorme que eu devorava com os olhos, olhando sobre o muro. Pois
aconteceu que uma árvore cujos galhos chegavam a dois metros do muro se
cobriu de frutinhas que eu não conhecia.
Eram pequenas, redondas, vermelhas, brilhantes. A simples visão daquelas
frutinhas vermelhas provocou o meu desejo. Eu queria comê-las.
E foi então que, provocada pelo meu desejo, minha máquina de pensar se pôs
a funcionar. Anote isso: o pensamento é a ponte que o corpo constrói a fim de
chegar ao objeto do seu desejo.
Se eu não tivesse visto e desejado as ditas frutinhas, minha máquina de
pensar teria permanecido parada. Imagine se a vizinha, ao ver os meus olhos
desejantes sobre o muro, com dó de mim, tivesse me dado um punhado das
ditas frutinhas, as pitangas. Nesse caso, também minha máquina de pensar
não teria funcionado. Meu desejo teria se realizado por meio de um atalho,
42 O professor reconhecido que participou dessa etapa da pesquisa será identificado, a partir de agora,
por seu nome verdadeiro, por ser essa uma vontade expressa dele, indicando se sentir completamente à
vontade com tal identificação.
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sem que eu tivesse tido necessidade de pensar. Anote isso também: se o
desejo for satisfeito, a máquina de pensar não pensa. Assim, realizando-se o
desejo, o pensamento não acontece. A maneira mais fácil de abortar o
pensamento é realizando o desejo. Esse é o pecado de muitos pais e
professores que ensinam as respostas antes que tivesse havido perguntas.
Provocada pelo meu desejo, minha máquina de pensar me fez uma primeira
sugestão, criminosa. "Pule o muro à noite e roube as pitangas." Furto, fruto,
tão próximos... Sim, de fato era uma solução racional. O furto me levaria ao
fruto desejado. Mas havia um senão: o medo. E se eu fosse pilhado no
momento do meu furto? Assim, rejeitei o pensamento criminoso, pelo seu
perigo.·.
Mas o desejo continuou e minha máquina de pensar tratou de encontrar outra
solução: "Construa uma maquineta de roubar pitangas". McLuhan nos
ensinou que todos os meios técnicos são extensões do corpo. Bicicletas são
extensões das pernas, óculos são extensões dos olhos, facas são extensões das
unhas.
Uma maquineta de roubar pitangas teria de ser uma extensão do braço. Um
braço comprido, com cerca de dois metros. Peguei um pedaço de bambu.
Mas um braço comprido de bambu, sem uma mão, seria inútil: as pitangas
cairiam.
Achei uma lata de massa de tomates vazia. Amarrei-a com um arame na
ponta do bambu. E lhe fiz um dente, que funcionasse como um dedo que
segura a fruta. Feita a minha máquina, apanhei todas as pitangas que quis e
satisfiz meu desejo. Anote isso também: conhecimentos são extensões do
corpo para a realização do desejo.
Imagine agora se eu, mudando-me para um apartamento no Rio de Janeiro,
tivesse a ideia de ensinar ao menino meu vizinho à arte de fabricar
maquinetas de roubar pitangas. Ele me olharia com desinteresse e pensaria
que eu estava louco. No prédio, não havia pitangas para serem roubadas. A
cabeça não pensa aquilo que o coração não pede. E anote isso também:
conhecimentos que não são nascidos do desejo são como uma maravilhosa
cozinha na casa de um homem que sofre de anorexia. Homem sem fome: o
fogão nunca será aceso. O banquete nunca será servido.
Dizia Miguel de Unamuno: "Saber por saber: isso é inumano..." A tarefa do
professor é a mesma da cozinheira: antes de dar faca e queijo ao aluno,
provocar a fome... Se ele tiver fome, mesmo que não haja queijo, ele acabará
por fazer uma maquineta de roubá-los. Toda tese acadêmica deveria ser isso:
uma maquineta de roubar o objeto que se deseja... (ALVES, 2002)

Inicio por essa crônica, que fala de sabor e saber e que muito tem a nos dizer
sobre sujeitos de conhecimentos e aprendizagens, sujeitos com o desafio de ensinar e as
perspectivas e as contradições que esse fazer coloca, porque o campo da observação
tinha um determinado sabor: café. Nos dias de minha observação na sala de aula,
começavam com um ritual de preparar o café, feito às vezes pelo professor, às vezes
pelos alunos e disponibilizado para toda a turma. A cafeteira ficava perto do quadro e
próxima a carteira em que me sentava. O ritual de feitura do café era por mim
atentamente observado e esperado. Durante toda a noite em que ficava no processo de
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observação, o cheiro e o sabor do café sempre me acompanhavam... Assim, saber e
sabor se misturam nessa minha experiência e é ela que vou, agora, relatar.
Entendia o processo de feitura do café como a síntese das possibilidades
dialógicas em prática e os processos educacionais entre iguais, como um dia indicou
Paulo Freire. Naquele momento misturavam-se todos, alunos e professor, num hábito
tão peculiar e tão prazeroso de nossa cultura e do universo dos trabalhadores: o café
para despertar bem cedo para o trabalho e silenciosamente compartilhado, o café
reaproveitado por ser tão caro, o café depois do almoço, o café no buteco, o café no
final da tarde para aplacar a fome da janta, o café para enganar o sono da noite. O café
na sala de aula...
A crônica de Rubens Alves também contribui, com sua escrita leve e precisa,
para mapear o que estou chamando de método dialético em situação pedagógica e que,
em minha opinião, se materializa na prática do professor Paulo, obviamente com todas
as contradições, erros e acertos que tal opção implica, ou melhor, qualquer opção
implica. Arriscar é sempre perigoso, mas necessário, sem nenhuma dúvida.
Rubens Alves nos alerta: (...) "Saber por saber: isso é inumano... A tarefa do
professor é a mesma da cozinheira: antes de dar faca e queijo ao aluno, provocar a
fome... Se ele tiver fome, mesmo que não haja queijo, ele acabará por fazer uma
maquineta de roubá-los.”. Percebo essa tentativa nas opções politico-pedagógicas do
professor Paulo, ao buscar estratégias para provocar essa “fome” nos alunos através da
lógica dialética de despertar a mobilização necessária para que o conhecimento histórico
se concretize, numa construção e numa prática que são necessariamente dialógicas. E ao
despertar essa fome, aplacar a outra, que talvez insista em permanecer, com o café,
amorosamente compartilhado.

4.2.3.1 O campo da observação
Você é livre para fazer suas escolhas,
mas é prisioneiro das consequências.
Pablo Neruda

O local de observação a que me refiro foi o CIEP Padre Paulo Correa de Sá,
situado no bairro de Padre Miguel, pertencente à zona oeste da cidade. O PEJA funciona
nessa escola há dez anos e atende alunos do PEJA I e do PEJA II. Em 2012, ano de
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minha observação, a escola possuía duas turmas de PEJA I e quatro de turmas de PEJA
II no horário noturno.
É uma escola bem conservada em sua estrutura física, tanto em termos de
limpeza quanto de materiais pedagógicos básicos. Os murais dos corredores são
confeccionados de forma cuidadosa, vinculados a temas tradicionais do universo
escolar. Existe um controle de entrada dos alunos e visitantes, supervisionado pela
direção, traduzindo-se em um clima tranquilo para o desenvolvimento das aulas, mesmo
estando a escola situada em área de conflitos de violência urbana vinculada ao tráfico de
drogas. Os alunos circulam uniformizados e de forma muito serena pelos corredores, o
que faz ser uma escola relativamente silenciosa, sem grandes algazarras, típicas do
ensino de crianças e adolescentes. Pelos corredores caminham alunos de diferentes
faixas etárias: idosos, adultos e jovens, estes últimos aparecem em quantitativo
significativo. O clima entre professores e alunos parece bem amistoso e afetuoso, com
conversas nos corredores e brincadeiras informais entre os mesmos.
A sala de aula de minha observação, mantém a mesma boa estrutura física, com
iluminação adequada e arejada;

possui uma TV de 29 polegadas, um DVD, um

aparelho de som, lousa branca, carteiras e mesas suficientes para os alunos e em bom
estado de conservação, mesa do professor e armários para guarda de material didático.
Por funcionar com o primeiro segmento do ensino fundamental durante o dia, a
aparência da sala é extremamente infantilizada, com todos os murais e trabalho expostos
referidos à experiência diurna de educação, com muitos bichinhos, crianças brancas e
personagens infantis famosos. O professor Paulo possui um pequeno armário, onde
guarda seus materiais didáticos, os trabalhos e cartazes dos alunos e a cafeteira. Podese considerar a cafeteira em funcionamento como a única marca física na sala de aula,
de que ali se escolarizavam jovens e adultos trabalhadores. As mesas e carteiras são
organizadas de forma tradicional, uma ao lado da outra e viradas para o quadro. A mesa
do professor se localiza no fundo da sala, após as mesas dos alunos. Havia uma
silenciosa, respeitosa e constante circulação de alunos durante toda a aula: entre as
mesas dos colegas, do professor e para fora da sala de aula.
O professor Paulo é formado em História pela FAHUPE e Especialista em
Educação de Jovens e Adultos pela UFRJ e História do Brasil pela UFF. Natural de
Recife, casado, morador da zona oeste da cidade, desde que chegou ao Rio de Janeiro
com a família em 1970. A escolaridade da mãe era o fundamental incompleto e com
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profissão do lar e a escolaridade do pai era ensino superior incompleto e a profissão em
setor fabril, como operário e posteriormente encarregado. A escolaridade do professor
Paulo seguiu o padrão idade/série até o final de 2° grau, porém com uma entrada tardia
no ensino superior, com 23 anos. Antes de ser professor, atuou em diferentes tipos de
ocupações profissionais, todas vinculadas a atividades sem especialização, como:
zelador, secretário escolar, segurança, camelô, marceneiro e outros.
Começou a trabalhar no magistério logo após a conclusão do curso de
licenciatura no ensino básico privado. Possui 18 anos de experiência no magistério
público, com uma matrícula na rede municipal e outra na rede estadual. Nas duas
matrículas atua na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. No PEJA, possui 13
anos de experiência e no CIEP Padre Paulo Correa de Sá, 05 anos de experiência.
A turma observada foi a 1602, correspondente a UP’2 do Bloco 2, que seria o 7°
ou 8° anos do Ensino Fundamental. Possuía em média 25 alunos, com uma frequência
muito oscilante. Existia um grupo bastante assíduo, em torno de 15 alunos e estes
formavam o núcleo da turma, mostrando-se muito próximos ao professor e à dinâmica
que ele aplicava na sala de aula; o restante dos alunos, mais infrequentes as aulas, se
mostravam mais periféricos a tal dinâmica. Nessa turma tínhamos a marca de uma faixa
etária mais adulta e jovem e poucos idosos. A grande maioria dos alunos estava inserida
no mundo do trabalho informal (setor de serviço na própria comunidade) e esse lugar
aparecia de forma muito recorrente em suas falas durante as aulas e nas discussões dos
conteúdos. Os alunos pareciam se conhecer, fazendo referências a parentes e situações
cotidianas que viviam em comum fora da sala de aula, o que gerava um clima de
intimidade entre eles e que era compartilhado pelo professor.
Ficava muito clara, também, a relação afetuosa entre alunos e professor. Os
alunos quiseram marcar, com a pesquisadora (inclusive de forma recorrente) esse lugar
de afeto e admiração pelo professor; considerado por eles como um professor muito
dedicado e que possibilitava em sua sala de aula espaços significativos de
aprendizagem, ou seja, eles afirmavam que nas aulas do Paulo, conseguiam uma
aprendizagem mais efetiva e um entendimento mais concreto do conhecimento escolar e
de sua realidade. Outro elemento destacado foi uma aula que não dava sono, pois eram
chamados a participar com suas falas e opiniões e que os recursos utilizados
despertavam seu interesse.
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Encerrando esse breve relato sobre o campo da observação, construído com o
resgate de minhas impressões e com a fala dos sujeitos que nele habitam, pretendo no
próximo item relativizar e problematizar esse campo, principalmente na intenção de
evidenciar as possibilidades e os limites do método dialético em situação de
aprendizagem para a escolarização do conhecimento histórico para/com jovens e
adultos trabalhadores.

4.3.2.2 O método dialético no Ensino de História para/com jovens e adultos
trabalhadores.
Eu estou sempre fazendo aquilo que não sou capaz, numa
tentativa de aprender como fazê-lo.
Pablo Picasso

Este item da tese pretende problematizar o campo de observação que fizemos da
prática de um professor de História do PEJA que se constituiu como último espaço de
levantamento de dados empíricos da pesquisa. O período de observação foi de 05
meses, entre março e julho de 2012. Semanalmente – as terças-feiras – ia à escola e
acompanhava uma turma especifica que foi escolhida pelo professor Paulo para esse
intento.
O referido professor foi um dos professores reconhecidos indicados pelos
colegas nos questionários e por isso, selecionado para a segunda fase da pesquisa, que
foram as entrevistas. E através dos dados levantados na entrevista, identifiquei no
professor um padrão, em termos de origem de classe e concepção politico-pedagógica,
que o aproximava de elementos centrais na tese que procurei identificar e aprofundar
nessa pesquisa, qual seja, a construção e ressignificação de um currículo crítico no
cotidiano escolar por parte dos professores de História do PEJA. Nessa direção, fiz o
convite de acompanhar sua prática, o que foi aceito de forma um tanto quanto
ressabiada inicialmente, porém, após os contatos iniciais, o processo fluiu de forma
muito natural e produtiva.
Elaborei uma Ficha de Observação (anexo 05) para os dados gerais da aula e
depois anotava livremente minhas observações, num processo que se aproximava da
construção de um diário de campo. Os elementos anotados no diário de campo foram
resgatados na elaboração da escrita da tese, ou seja, as questões que fui
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anotando/observando e que me instigavam ou incomodavam procurei trazer para as
questões problematizadas, principalmente no capítulo 03 e nos itens anteriores desse
capitulo.
Nesse sentido, neste item pretendo fazer um relato/análise da aula como uma
unidade pedagógica, ou seja, a partir do aporte do método dialético em situações
pedagógicas, inferir de que forma se pode reconhecer na prática do Paulo, materializada
na dinâmica de aulas especificas, essa possibilidade de construção curricular crítica.
Para tanto vou escolher duas aulas: as aulas dos dias 03.04.2012 e 26.06.2012. Foram
aulas nas quais as possibilidades e as dificuldades de aplicação do método dialético se
materializaram em diferentes aspectos, desde os elementos cognitivos e culturais dos
alunos até o embate do próprio docente entre assimilação e contra-hegemonia curricular
e na sua prática. Na análise vou incluir a Ficha de Observação preenchida das referidas
aulas, na intenção de facilitar a sistematização das informações sobre elas.
x Aula 01

1. Dados de identificação da aula:
a) Data da Observação: 03.04.2012 – 21 alunos
b) Duração da aula: 03 horas
c) Turma 1602 (Bloco 2 – UP’ 2)
d) Conteúdo histórico trabalhado na aula observada: Sistema Capitalista
e) Uso de recursos: Filme e texto
f) Recorte espacial: nacional e global
g) Recorte temporal: Contemporâneo
h) Natureza dos fatos: Econômico e Político
i) Conceitos trabalhados: trabalho escravo, exploração, relações de trabalho.
2. Desenvolvimento da aula:
a) Início: Filme ‘Nas terras do Bem-virá’ (exibido na aula anterior); debate com as impressões dos alunos;
b) Desenvolvimento do conteúdo: Entrega de textos de apoio com a turma dividida em grupo;
c) Final: Apresentação dos grupos (ficou para a próxima aula);
d) Problematização do tema: Relacionou aspectos do filme com a vida dos alunos e sua realidade de
trabalhadores;
e) Exercícios / atividades. Quais? Resumo do texto e depois a elaboração de 04 frases, que deveriam se
iniciar com o termo: Você sabia;
g) Material didático usado pelos alunos: Textos elaborados/selecionados pelo professor;
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Como indicado na Ficha, a aula tinha como conteúdo a ser desenvolvido o
Sistema Capitalista e para tanto o professor tematizou a discussão do conteúdo com o
debate sobre concentração fundiária no Brasil e a questão do uso de drogas ilícitas.
Nessa opção, indica um compromisso crítico de que o conteúdo – Sistema Capitalista –
seja trabalhado a partir das estruturas culturais, históricas e societárias retiradas da
vivência dos alunos. Ele poderia ter feito a opção de fazer uma discussão de cunho
economicista sobre o que caracterizaria o sistema capitalista como modo de organização
societária, porém poderia esbarrar na dificuldade de entendimento dos alunos dessa
dimensão do assunto, principalmente por sua linguagem tão complexa e
descontextualizada.
A aplicação do método dialético em situação pedagógica inicia, em nossa
opinião, nessa opção e indica que a possibilidade de desvelamento do real se desenvolve
na dinâmica do pensamento, através da descrição dos elementos do real e do retorno à
construção da totalidade social explicativa desse real, em um movimento no qual as
contradições, os conflitos e os antagonismos atuam como elementos de entendimento.
Tal dinâmica rompe com a linearidade analítica, considerando as diversas
temporalidades que edificam o real, possibilitado no parcelamento da realidade, como
primeiro movimento dialético e a percepção da essência do real, como o produto final
dessa análise. O relato e análise da dinâmica da aula, que se segue, capta a tentativa
desse movimento dialético por parte do docente, em meu ponto de vista.
Num primeiro momento, o professor Paulo, exibe o filme Nas terras do BemVirá, de Alexandre Rampazzo e Tatiana Polastri, de 2007. O documentário premiado em
diversos festivais é fruto de três anos de pesquisa e aborda através de depoimentos de
trabalhadores rurais, militantes da causa do campo e fazendeiros, o retrato da questão
fundiária no país, principalmente nas regiões do Norte e Nordeste. A sinopse oficial do
filme é assim apresentada:

Em busca da terra prometida, milhares de "severinos" deixam suas casas e
seguem rumo à Amazônia. A única coisa que carregam: a esperança. O longa
metragem "Nas Terras do Bem-Virá" costura vários casos de conflitos
envolvendo esses "severinos", que caíram no trabalho escravo, que perderam
suas terras, que foram assassinados e viram assassinar seus líderes. Casos de
um povo que cansou de migrar em busca da sobrevivência e decide lutar para
conseguir um pedaço de terra, deixar de ser escravo e manter viva a última
grande floresta tropical do planeta. Gravado em 29 cidades de cinco estados
do norte e nordeste brasileiro, o documentário, realizado por Alexandre
Rampazzo e Tatiana Polastri, aborda entre outros assuntos, o modelo de
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colonização da Amazônia, o massacre de Eldorado do Carajás, o assassinato
da missionária Dorothy Stang e o ciclo do trabalho escravo. (2007).

Por ser um filme relativamente longo (110 minutos) foi exibido na aula anterior
e na aula em questão ocorreu num primeiro momento, um debate. A aproximação nos
relatos do filme, de indivíduos em processo de migração trouxe um sentimento de
pertencimento muito grande, gerando nos alunos um perceptível incômodo sobre as
questões tratadas no documentário e ainda, a tentativa de aproximação daquela realidade
com as suas vidas. A fala dos alunos é bastante diversificada, indicando impressões ora
contestadoras, ora de aceitação, principalmente na comparação da realidade precária dos
trabalhadores rurais e sua condição atual de trabalhador urbano. Algumas falas dos
alunos:
“nós estamos muito mal na fita”
“como numa época de internet, esse filme não é divulgado, se colocarmos na
internet todo mundo fica sabendo e se revolta.”
“a formiga sabe o mato que come”.
“nossa situação é melhor, pois ganhamos pelo menos 500,00 e isso dá para
viver”.
“a mídia nunca vai divulgar essas informações, os ‘interesses’ não deixam...”.
“(...) para mim eles eram os vilões e agora vejo que os vilões são os
fazendeiros” (se referindo ao Movimento dos Sem Terra)

A intervenção do professor no debate é mínima, ele pouco fala em cima das
colocações dos alunos e isso parece frustrá-los. Eles querem a concordância do
professor no debate e na disputa de ideias entre si; não há, porém, tal interferência. Os
alunos cobram do professor a “verdade” e este indica, sugerindo a segunda etapa da
aula, que os conteúdos que ele trouxe nos textos de apoio podem ajudá-los a dar conta
de suas interrogações e problemas. Propõe que eles experimentem o “estranhamento” da
realidade e que através dele poderão buscar as explicações que possam revelar as
questões em torno de como se organiza o Sistema Capitalista e suas implicações para a
vida de todos. A fome estava despertada, mas o banquete não seria tão fácil de ser
compartilhado...
Eram quatro textos de apoio (anexo 07). A estrutura didática e formatação dos
textos não se adequavam ao perfil dos alunos. Destacamos como os maiores problemas
em sua estrutura, o seguinte: a letra muito pequena, muitas informações e em alguns
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fragmentos uma linguagem muito rebuscada e com vocabulário difícil. Os fragmentos
dos textos versavam sobre as seguintes temáticas: 1. Trabalho Escravo; 2. Mecanização
do Campo; 3. Drogas ilícitas e 4. Uso de drogas ilícitas por trabalhadores rurais.
Como aspecto positivo dos textos de apoio, destacamos, na seleção temática do
professor, a relação entre a questão fundiária e a de drogas ilícitas. Num movimento
dialético de apreensão do real entre o mais distante e o mais próximo à realidade local
dos alunos, o que poderia contribuir para manter a fome de interesse dos alunos nessa
segunda etapa da aula.
A dinâmica sugerida pelo professor para o início da segunda etapa da aula,
leitura silenciosa em grupo, potencializou as dificuldades na estrutura vocabular e de
formatação dos textos. Na observação do trabalho de leitura em grupo, verifiquei que
alguns alunos não se interessaram pela leitura, alegando que estava difícil e a letra era
pequena. Nesse momento percebe-se claramente que os alunos, com maior domínio do
código escrito e da leitura e da cultura escolar, atuavam como “dinamizadores” do
grupo, inclusive com um ar bem professoral, selecionando trechos mais importantes e
anotações a serem feitas pelo grupo. Tal dinâmica acontecia com muita naturalidade
entre os alunos e era aceita pelo professor. Muitas dúvidas eram tiradas na mesa dele,
aonde constantemente seguiam alunos prontamente atendidos pelo docente com
explicações bem longas e atenciosas.
Essa dinâmica acompanha muito a prática do professor Paulo - o atendimento
individualizado dos alunos - a partir das demandas colocadas por eles mesmos, e podese problematizar tal opção em dois vetores: o primeiro, considerando-a positiva, no
sentido de que os conteúdos são mais aprofundados e que se respeitam as questões
colocadas pelos alunos; e a segunda, de forma negativa, pois os alunos que não
procuram o professor ficam apáticos e não são estimulados, por outras estratégias, para
a apreensão do conteúdo.
Após a leitura dos textos de apoio, os alunos deveriam debater entre eles,
relatando suas impressões e depois, produzir um cartaz com quatro frases-síntese do
conteúdo, que começassem com a expressão Você sabia. O professor sugere que a
atividade atuaria como possibilidade de todos conhecerem os conteúdos presentes nos
diferentes textos, já que seus temas foram separados pelos próprios grupos. Nessa
etapa, novamente os alunos com maior domínio da cultura escolar assumem a direção
da elaboração das frases e condução do debate nos grupos.
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Os grupos fizeram a atividade e os títulos foram elaborados pelos mesmos:
x Grupo 01: Trabalho Escravo
Você sabia que não estamos prestando atenção às leis trabalhistas?
Você sabia: que a lei não é cumprida pelos donos dos canaviais;
Você sabia: que o ministério publico denunciou esses donos;
Você sabia: que muitos trabalhadores adoecem pelas condições de trabalho e
que a lei na estava sendo cumprida;
x Grupo 02: O Brasil no mundo do narcotráfico
Você sabia que no Rio de Janeiro se sacrificam mais jovens e adolescentes do
que guerras externas.
Você sabia que os jovens com pouco estudo acabam entrando no tráfico por
falta de opção.
Você sabia que no Brasil, por causa, do tráfico de drogas tem aumentado o
numero de mortes e ferimentos de jovens e adolescentes.
Você sabia que depois da chegada do crack tem aumentado o uso de drogas,
afirmam que essa droga é mais forte e causa maior dependência.
Você sabia que poderíamos bater nas portas das casas dos principais
responsáveis, os governantes, já que as drogas vêm através das fronteiras é lá
que têm que ser combatido as drogas.
x Grupo 03: A Realidade do Trabalho Escravo
Você sabia que trabalho escravo é uma promessa enganosa dos fazendeiros
Você sabia que a escravidão existe em quase todo Brasil
Você sabia a escravidão acontece por armadilha do fazendeiro
Você sabia que o Nordeste é a região de maior aliciamento de trabalho escravo.
x Grupo 04: Drogas e Exploração nos canaviais
Você sabia as drogas chegam ao canavial para os trabalhadores aguentarem
cortar 400 quilos de cana em dez minutos.

A diversidade no domínio cognitivo, que marca as turmas de Educação de
Jovens e Adultos, aparece de forma muito clara na análise das respostas dos alunos.
Alguns grupos tiveram muita dificuldade, como o grupo 04, que conseguiu elaborar
somente uma frase-síntese; os outros grupos desenvolveram a atividade de forma mais
plena, porém podemos considerar que as frases se estruturaram de forma simples em
comparação à complexidade dos textos que trabalharam, e que muitos elementos
trazidos pelos textos não foram incorporados pelos alunos, mesmo considerando que
mapearam alguns elementos constitutivos da realidade que estavam estudando e o
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fizeram com um olhar muito próprio de seu lugar como sujeito histórico. Exercitando
ainda dois elementos importantes na sistematização do conhecimento escolar: a leitura e
a escrita.
O professor solicita que os grupos se apresentem e eles mostram-se
“envergonhados” pelos cartazes, principalmente em função dos erros de português que
eles mesmos identificam e da dificuldade que tiveram com a escrita. Ficam mais
temerosos em função da possibilidade de exposição dos trabalhos nos corredores,
indicada pelo professor. Tenho a impressão de que o incômodo com a escrita formal
correta é um problema maior para os alunos do que para o professor Paulo naquele
momento de mostrar os resultados. Os alunos ficaram realmente imobilizados para a
apresentação e com a possibilidade de uma maior exposição de suas produções.
Percebendo o clima, o professor avisa que não se preocupem, pois a professora
de Português, a pedido do Paulo, poderia trabalhar a questão do “português” nos
cartazes e que os mesmos, poderiam posteriormente ser corrigidos e reescritos para a
exposição na escola. Naquele momento, o mais importante, em sua opinião, era o
conteúdo específico que os trabalhos iriam indicar de forma oral e que seriam
importantes para a continuação dos conteúdos a serem trabalhados naquela aula. Feitos
esses esclarecimentos, a apresentação dos grupos seguiu de forma mais tranquila.
Essa percepção e incômodo discente além da sensibilidade pedagógica do
docente, podem ser inseridas numa perspectiva mais ampla de um imaginário
extremamente recorrente sobre os sujeitos não alfabetizados ou com baixa escolaridade.
Di Pierro & Galvão, indicam essa lógica perversa:

O preconceito em relação ao analfabeto não é só um fenômeno brasileiro, e
sua vigência tem sido legitimada pela difusão de teorias científicas que
estabelecem nexos mecânicos entre alfabetização e desenvolvimento social e
cognitivo, dicotomizam as relações entre oralidade e escrita e referendam
hierarquias entre letrados e iletrados. Outras teorias, porém, interpretam o
analfabetismo como fenômeno histórico-cultural, e questionam essas
dicotomias, relações mecânicas e hierarquias, reconhecendo nos analfabetos
produtores de cultura e verificando a complexidade do modo de pensamento
oral. O analfabeto tem, assim, modos de pensamento diferentes, e não mais
“primitivos”, daqueles que estão imersos na cultura escrita. (2007, pg., 02)

A opção do professor Paulo de encorajar a escrita dos alunos de forma respeitosa
aos seus limites cognitivos e de propor soluções para a ampliação das possibilidades de
melhoria no domínio dessa escrita, por meio de um trabalho com a professora de
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português, remete-o à filiação da segunda matriz indicada pelas autoras citadas
anteriormente que, longe de perpetuar os estereótipos desses sujeitos, se compromete
com análises teóricas e práticas escolares mais inclusivas, a partir da coragem de
rompimento com determinadas tradições da cultura escolar, principalmente, daquelas
vinculadas à ideia em torno da correção dos erros na escrita, como um elemento central
de verificação de um processo pleno de aprendizagem. Nesse sentido, problematizam as
autoras:
Embora tenham modos de organização distintos, culturas orais e culturas
escritas não podem ser vistas como polos dicotômicos. Indivíduos não
alfabetizados que têm uma atuação em instâncias que exigem uma
organização mais elaborada da oralidade, como artistas populares, lideranças
políticas ou religiosas, se inserem com mais facilidade na cultura escrita. Na
mesma direção, práticas educativas que têm como um de seus modos de
organização a leitura em voz alta de textos escritos contribuem para uma
aproximação menos tensa dos indivíduos não alfabetizados nas lógicas da
escrita. Assim, situações em que o oral e o escrito estão presentes sem
hierarquizações evidentes contribuem para uma aproximação entre as duas
formas de expressão, o que deve ser considerado nas estratégias e
metodologias de alfabetização. (2007, pg., 03)

Durante a leitura e apresentação dos grupos o professor ia aprofundando as
frases dos alunos e contextualizando as informações por eles sistematizadas de
elementos característicos do que seria o Sistema Capitalista.
Por ser uma exposição oral dialogada, intercalada com a apresentação/leitura por
parte dos alunos, percebia uma parte da turma dispersa, como se não percebessem a
necessidade de prestar atenção, como faziam em outros momentos/aulas, quando o
professor realizava exposição oral mais verticalizada dos conteúdos. Mas de forma
geral, os alunos gostavam da publicização de suas produções e os temas selecionados
pelos alunos geraram um debate controverso entre os mesmos. Nesse momento, a
intervenção do professor foi sistemática e este chamava a atenção para os textos, no
sentido de problematizar algumas informações do senso comum que eles insistiam em
colocar. Foi um momento barulhento, de falas concomitantes, piadas do professor,
risos e que me chamou atenção: regado a café, parecia que, por ser um momento da
oralidade e de troca, os alunos se sentiam mais à vontade para uma circulação tranquila
pela sala e na direção da cafeteira. Pareciam amigos em barulhenta confraternização; a
tentativa de estrutura mais verticalizada na fala/explicação professor – aluno foi sendo
engolida pelas falas concomitantes que eram cada vez mais protagonizadas pelos
alunos. O professor parecia perder aos poucos o controle dessa etapa da aula, mesmo
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com seu esforço de sistematizar as questões trazidas pelos alunos com os textos de
apoio indicados.
Teoricamente, considero esse momento, na perspectiva do método dialético, o
início do retorno à totalidade da realidade, que, em termos do ensino de história, como
indica Bittencourt (2004), baseada em Bachelard (1996), deve ser iniciada com a
superação dos obstáculos pedagógicos, que é realizada pela formulação de problemas,
entendido nesses termos pela autora:

A formulação do problema sobre o objeto de estudo inicia o processo que faz
com que surjam novas perguntas ou novos obstáculos e se busquem as
variáveis para obter as respostas (ou as possíveis respostas). As indagações
permitem considerar o objeto de estudo ou o fenômeno a ser estudado de
outro ponto de vista. É por intermédio dessas variáveis, geralmente opostas
umas às outras, e pela dialética entre erro e acerto, que se forma o
pensamento cientifico e se possibilita efetivamente a constituição de uma
critica sobre o objeto ou o fenômeno que se está estudando.
(BITTENCOURT, 2004, pg. 234)

A autora, porém, faz um alerta sobre os limites dessa perspectiva indicada por
Bachelard, que considera que o conhecimento científico possibilitaria a superação do
empirismo trazido pelo aluno, e que os elementos construídos pelo conhecimento prévio
dos alunos seriam superados, funcionando exclusivamente “como o ponto de partida
para introduzir o verdadeiro conhecimento” (pg. 234). Em contraponto a esse
posicionamento, a autora traz a contribuição de Paulo Freire, que, ao introduzir a
dialogicidade nos processos educacionais, confere ao conhecimento empírico outra
natureza e importância:

No caso de uma situação de aula, o princípio básico é o de que o
conhecimento não pode ser posse exclusiva do professor, embora este tenha
um conhecimento prévio sobre o objeto selecionado para o estudo como a
responsabilidade de apresentá-lo para a discussão em classe. O professor, no
método dialógico, conhece mais sobre o objeto de estudo quando o curso
começa, mas reaprende o conteúdo mediante o processo de estuda-lo com os
alunos. Segundo Paulo Freire, é exatamente essa a questão, do ponto de vista
do conhecimento: “O dialogo é a confirmação conjunta do professor e dos
alunos no ato comum de conhecer e re-conhecer o objeto de estudo. Então,
em vez de transferir o conhecimento estaticamente, como se fosse posse fixa
do professor, o diálogo requer uma aproximação dinâmica na direção do
objeto. (1996, p. 124 apud BITTENCOURT, 2004, pg. 234).
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Considero, então, a dinâmica de apresentação dos grupos, em que professor e
alunos vão debatendo e apresentando suas percepções/produções, como a materialização
do método dialético, no sentido da aproximação e reconhecimento do objeto de estudo.
Destaco que não ocorre uma tentativa por parte do professor de hierarquizar as
possibilidades de conhecimento ou apresentação do conhecimento, mas sim de
possibilitar um diálogo entre o empirismo dos alunos e o conhecimento científico:

Uma questão, porém, precisa ser ressaltada, pois a dialogicidade aqui
proposta implica, substancialmente, dialogo respeitoso, tanto no sentido
pessoal, quanto nos sentidos pedagógico e epistemológico, visto que não se
trata de “deixar o outro falar” ou simplesmente “levantar os conhecimentos
prévios dos alunos”, mas requer uma mudança de paradigma. Paradigma esse
que caminhe no sentido da construção de um conhecimento, que se quer
pleno de significados, para aqueles que o constroem e de que “todos somos
docentes de saberes diferentes” (CARVALHO et alli, 2001, p. 109 apud
FONSECA, 2001, P. 219)

Vale destacar as contradições que aparecem no final desse fazer, no qual o
professor, após a sistematização oral e coletiva, resgata uma prática tradicional da
cultura escolar – cópia de conteúdo no caderno - como forma também de sistematizar ou
ampliar a sistematização dos conteúdos. O modelo de esquema que solicita que os
alunos copiem do quadro é, também, signatário de uma tradição escolar, só que do
campo do ensino de história: a organização temporal linear do conteúdo e uma
prevalência/centralidade

do sujeito histórico Estado como elemento indutor do

processo histórico.
Mesmo recorrendo a esses elementos de uma pratica docente tradicional não
considero que o professor tenha abandonado a perspectiva dialética em seu fazer
docente, pois está se encontra no centro da lógica da aula. E o uso de práticas mais
tradicionais, presentes na cultura escolar, atuam como espaço não de imposição de
conteúdos, mas sim de sua organização dos conteúdos dialeticamente construídos na
simetria da relação professor e aluno durante a aula.
O esquema para a cópia, com as características citadas acima, foi o seguinte:
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O Brasil no Sistema Capitalista43
Vamos fazer uma cronologia básica para localizarmos como o
sistema capitalista:

Brasil entrou no

1500/1530 – Chegada dos portugueses, transformando o Brasil em colônia
produtora/exportadora de produtos agrícolas/minerais. Exploração baseada no trabalho
escravo e na grande propriedade agrícola (latifúndio). Tal estrutura vai permanecer até o
final do século XX.
1906 – Final do período monárquico. República e a divisão internacional do trabalho
(DIT) colocam o Brasil em outro plano do capitalismo. Na periferia, continuamos
produzindo para exportação, temos algumas indústrias e a classe operária assalariada vai
substituindo o trabalho escravo. O café é o produto mais forte.
1930 – Com o começo do Governo de Getúlio Vargas tem início um período de
implantação de indústrias e a urbanização {sociedade} crescem.
1955 – Com o presidente Juscelino, o projeto de industrialização fica mais forte e
dependente do capital/tecnologia do estrangeiro.
1964 – O golpe militar vai tornar nossa economia ainda mais dependente (grande
aumento da dívida externa)
Anos 1990 – Com as privatizações e com a economia baseada na exportação agrícola, a
dependência do mercado externo permanece crescendo.

Os alunos começaram a copiar e tiveram a autorização de sair conforme
terminassem. Novamente a heterogeneidade dos alunos da EJA grita nessa dinâmica:
alguns alunos terminando rapidamente, felizes por que conseguiriam pegar um pedaço
da novela e outros ansiosos para chegar logo em casa e preparar o almoço do outro dia.
Outros demoraram muito, inclusive dois que não conseguiram terminar quando o sinal
bateu e se comprometeram de copiar o restante do caderno dos colegas.
Uma aluna, antes de sair, guarda a cafeteira, lava a jarra no banheiro e coloca na
caixa, na mesa do professor. Essa tarefa de guarda e a de preparo do café é sempre feita
por alunas e nunca por alunos, discriminação de gênero presente em nossa sociedade.
43 A construção de datas realizada pelo professor nesse quadro não segue a cronologia clássica.
Questionado pela pesquisadora sobre essa questão, o mesmo indica, que situou os anos 10 do século XX
como marco cronológico, porque pretendia fazer uma relação com os acontecimentos políticos dessa
década, principalmente aqueles em tornos dos movimentos sociais rurais e urbanos que ocorreram no pais
de forma significativa nessa década e que numa perspectiva curricular critica, dialogaria de forma mais
significativa, enquanto conteúdo histórico, com a condição de classe dos alunos e do professor.
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Antes da saída dos alunos, o professor avisou que o esquema seria trabalhado na
aula seguinte. Identifiquei, nessa aula posterior, que a dinâmica pedagógica foi bem
tradicional, em termos de método e conteúdo, com uma mobilização docente, com
estratégias de exposição oral e atividades no caderno que finalizaram a sistematização e
a construção da totalidade do tema que foi abordado, concluindo, dessa forma, o ciclo
dialético de suas opções, recorrendo e conjugando nesse fazer métodos e conteúdos de
natureza tradicionais.

x Aula 02
1. Dados de identificação da aula:
a) Data da Observação: 26.06.2012 – 24 ALUNOS
b) Duração da aula: 03 horas
c) Turma 1602 (Bloco 2 – UP’ 2)
d) Conteúdo histórico trabalhado na aula observada: DITADURA MILITAR
e) Uso de recursos: quadro e giz
f) Recorte espacial: Nacional e Global
g) Recorte temporal: Contemporâneo
h) Natureza dos fatos: Econômico e Político
i) Conceitos trabalhados: Classe trabalhadora, Socialismo, Capitalismo.
2. Desenvolvimento da aula:
a) Início: Apresentação do tema, relacionando a Ditadura Militar com conteúdos já
visto anteriormente e cópia de um texto no quadro;
b) Desenvolvimento do conteúdo: Trabalho em dupla;
c) Final: Apresentação dos duplas;
d) Problematização do tema: Relacionou problemas sociais de natureza local,
nacional e global ao período da Ditadura Militar e seu legado;
e) Exercícios / atividades. Quais? Elaboração de texto;
f) Material didático usado pelos alunos: Conteúdo no quadro.

O conteúdo da aula seria Ditadura Militar e o professor propõe aos alunos
inicialmente, um trabalho que me pareceu muito complexo, já que os alunos não
receberam nenhum material de consulta específico para a atividade.
Ele apresentou a temática a ser trabalhada, situando-a com a seguinte fala:
“Percebemos no conteúdo anterior que o Brasil tem alguns problemas atuais de ordem
econômica, social e política (...)” e um aluno interrompe e fala: “não, tem é muitos
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problemas”, o professor concorda e relaciona diretamente, parte de tais problemas
relativos ao período da Ditadura Militar e propõe aos alunos a investigação do tema,
como estratégia coletiva de busca de solução para tais questões.
A intenção do professor com a atividade era o debate sobre a questão
republicana, definida por ele como forma de governo e um projeto de sociedade
implementado no país e que deveria garantir a todos os seus direitos, mas que na
experiência republicana brasileira não se concretizou. Nessa dinâmica indaga aos
alunos: “Estado faz ou não por todos?” “Temos garantido nossos direitos nessa ideia de
República, na construção da República brasileira?”.
Os alunos vão respondendo muito a partir de suas experiências pessoais,
principalmente aquelas vinculadas à ausência de políticas públicas e a distribuição
desigual de tais políticas na cidade. As referências à realidade do mundo do trabalho e
às questões comunitárias aparecem de forma bem significativa nesse dialogo professor –
aluno.
Finalizada essa conversa inicial o professor, no quadro faz o seguinte esquema:
O Brasil Republicano surge em um contexto mundial, que vamos resumir assim:
* Capitalismo: prometendo modernidade, progresso e sucesso para todos.
* Socialismo: a classe trabalhadora percebe e vive a realidade que a promessa capitalista
não se cumpre. Cria o socialismo como alternativa!
Nossa republica é instalada e filiada às propostas capitalistas e esta adesão vai-se
mostrando problemática: problemas históricos permanecem e outros aparecem.
Revoltas no campo (Canudos – BA e Contestado – SC) e nas cidades (Vacina, Chibata,
Armada, Greves, artistas e militares) contestam modelo republicano. Agora eu quero
ver, é com vocês!

E propõe a seguinte dinâmica de atividade:
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Trabalho em Dupla
1) Três problemas que afligem:
- a comunidade
- o Estado do Rio de Janeiro
- o Brasil
- o mundo
2) Para cada problema, escrever: causa, consequência, solução.
3) Registrar em um cartaz.
4) Tempo de 19:30 a 20:30.

A complexidade do trabalho, em minha opinião, reside em algumas questões, a
saber: o professor não explicou algumas categorias que os alunos precisariam dominar
para a atividade, como causa e consequência e ainda, as noções espaciais de local
nacional e global, que se situavam como elemento estruturante da dinâmica/atividade.
Na explicação oral da atividade faz uma brincadeira, sobre o que seria um problema na
comunidade dele: “Na minha comunidade não tem birosca”, a turma riu e pareceu mais
à vontade para enfrentar o desafio proposto, mesmo sendo perceptível que não tinham
entendido bem as diretrizes da mesma.
O professor Paulo avisa que está sendo desenvolvida naquele momento, por
iniciativa da direção, uma oficina de reciclagem e que os alunos estariam com liberdade
para participar se quisessem. Nenhum aluno sai da sala.
Enquanto os alunos fazem a atividade, o professor coloca o café para ser feito. E
nesse processo brinca com uma aluna: ‘você ficou bem de óculos”; “você que é dona de
casa, quanto coloco de café?”, responde a aluna: “Não tomo mais café, mas coloca umas
duas colheres; e o professor retruca: “e então parou de fumar também, né?” e a aluna
responde: “Claro que não” e os dois riem e aula flui nesse clima, de conversas entre
alunos e professor e entre os alunos. Como sempre o clima é de conversas...
Os alunos vão fazendo a atividade e alguns conversam mais dispersos; entraram
alunos novos44 (mais jovens) e a turma pareceu um pouco mais barulhenta. O professor
44 As matriculas no PEJA acontecem durante todo a ano, ou seja, em qualquer momento os alunos podem
chegar, o que sempre traz uma mudança na dinâmica etária e cognitiva da turma
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chega perto de uma aluna recém-matriculada que está sozinha e não faz a atividade por,
ao que parece, estar pouco à vontade com o tipo de aula, pouco tradicional. O professor
segura na mão da aluna e é muito afetuoso, apresentando-a a turma, sugerindo em que
dupla ela poderia entrar. A aluna retruca, dizendo que não quer fazer a atividade porque
não conhece ninguém e o professor insiste. Indica que ela fique com uma dupla de
alunas muito participativas, que a recebem também de forma afetuosa e que com isso,
formam o único trio na atividade.
O professor vai tirando dúvidas dos alunos, circulando pela sala e começa a
perceber a dificuldade deles com atividade. Vai para frente do quadro e explica
novamente, agora situando as categorias local, nacional e global.

Usa agora um

exemplo mais concreto, a questão dos transportes, o que ajudou a abstração dos alunos.
Mas ainda sim, os alunos estão muito inseguros, acho que por não terem textos de apoio
para consulta dados pelo professor e, por isso, terem que sozinhos listar os problemas e
soluções. Percebendo essa insegurança, o professor Paulo fala: ”Nesse momento, não
tem certo e nem errado, tem o que vocês acham e, a partir disso, vamos discutir, a minha
opinião sobre o assunto é a menos importante nesse momento, certo?”.
O docente negocia o horário e propõe uma modificação na atividade e que a
apresentação ficasse para a próxima aula. Como nenhuma dupla tinha terminado, a
proposta foi muito bem recebida por todos.
Na aula posterior, o professor avisa que vai esperar todos chegarem para
começar a apresentação das duplas e comenta que não poderá fazer café, pois a jarra
sumiu. A turma se mobiliza e se agita em torno dessa questão e os alunos conseguem
pegar uma jarra emprestada na sala dos professores. O problema do café foi resolvido,
mas os da atividade estavam muito longe de serem sanados...
Nesse ínterim o professor convida a turma para um passeio, planejado pela
Secretaria de Educação para os alunos do PEJA, pelo qual ele seria o professor
responsável. Os alunos se mostraram interessados, porém o passeio, por ser de dia,
inviabilizou a participação de muitos, envolvidos no horário diurno com o mundo do
trabalho.
O professor indica que o esquema elaborado pelas duplas seria copiado pelos
alunos no quadro. Essa sugestão causa um estranhamento nos alunos e novamente um
constrangimento frente à publicização da escrita deles para o coletivo da turma. Mas a
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resistência foi abrandando, e os alunos escrevem no quadro com a ajuda do professor,
que vai estruturando a divisão do quadro entre o que seria local, nacional e global e, em
cima da divisão do professor, os alunos vão copiando suas produções. A escrita direta no
quadro pelos alunos foi bem difícil, e as letras pouco legíveis e ‘tortas’ suscitaram
comentários jocosos de alguns outros alunos, o professor interfere de forma mais
enérgica pedindo a colaboração e respeito de todos.
O processo começa a fluir de forma mais tranquila após essa interferência do
professor e a turma vai assimilando, com algum estranhamento, a sistematização da
atividade. Ao final constitui-se um quadro bastante peculiar quando se toma como
referência a padronização de escrita em quadro negro indicada pela didática tradicional.
Na impossibilidade de a pesquisadora copiar os conteúdos de tal atividade em função da
forma como o conteúdo foi escrito no quadro, usei o recurso da foto para tal registro. O
uso de cores no quadro é aleatório.

228

Com o quadro organizado a partir da produção dos alunos, o professor solicita a
leitura das frases pelo integrante da dupla que não copiou no quadro, o que causa um
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grande alvoroço inicial na sala, já que a leitura alta parece ser uma questão muito
delicada para eles. Mas a atividade fluiu com relativa tranquilidade, já que eram frases
curtas e de autoria dos próprios. É perceptível o prazer dos alunos com a publicização
de suas produções, mesmo com o constrangimento e possibilidade de errar na leitura. O
clima é de brincadeira e de incentivo entre eles. Vale destacar que alguns alunos
permanecem apáticos no desenrolar das apresentações. Não há por iniciativa do
professor Paulo uma chamada a esses alunos para a participação e a atenção àquela
etapa da aula. Percebo que a autonomia dos discentes é muito significativa na sala de
aula, os que participam, o fazem por uma motivação própria, o mesmo para aqueles que
não participam, ou seja, participar das atividades durante as aulas é um processo quase
que de responsabilidade do aluno, com pouquíssima interferência docente. O número de
alunos participantes na dinâmica da aula é bem maior que o de alunos
apáticos/dispersos.
Na leitura das frases, Paulo ia sistematizando a perspectiva do local, nacional e
global e os problemas que esses espaços corporificam, em forma de exposição oral,
fazendo referência aos registros no quadro de autoria dos alunos, o que possibilitava de
forma muito eficiente a dialogicidade entre o empirismo dos alunos e o conhecimento
científico. Em termos conceituais, a abordagem do docente procurava desenvolver a
seguinte ideia: os problemas locais e nacionais poderiam ser entendidos como
problemas que a República não conseguiu dar conta no contexto societário capitalista. O
professor procurava, nessa perspectiva teórica, relacionar os problemas locais e
nacionais identificados pelos alunos à realidade histórica brasileira nos séculos
republicanos, principalmente situando os movimentos sociais e suas demandas como
reflexo de processos históricos que procuravam dar conta de tais problemas e que, em
sua maioria, não foi bem sucedido. Os problemas globais atuais foram situados no
contexto da Guerra Fria e da disputa entre projetos capitalistas e socialistas de sociedade
e os reflexos desse processo para os acontecimentos históricos da segunda metade do
século XX, como a Revolução Cubana e a implementação de ditaduras na América
Latina, num processo que conjugava passado e presente / local e global, em suas
relações de contradição, complementariedade, permanências e mudanças.
Alguns desses aspectos sistematizados oralmente pelo professor no momento em
que os alunos faziam as apresentações foram resgatados ao final da aula. Após apagar o
quadro com a produção dos alunos, o professor sistematizou em tópicos, os elementos
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que apareceram no debate; essa sistematização me pareceu mais uma listagem com
pequenas observações de conteúdos históricos do período que estavam trabalhando. O
professor solicitou que eles copiassem tais anotações em seus cadernos, já que estas
seriam aprofundadas nas aulas posteriores. Essa última dinâmica novamente tem o
papel de dar a noção de totalidade a elementos que foram fragmentados no processo
inicial da atividade, considerando, assim, uma concepção dialética e dialógica, de
construção curricular crítica por parte desse docente.
O opção de problematizar, nessa etapa final da pesquisa, as possibilidades do
método dialético em situação pedagógica a partir da análise de aulas especificas
desenvolvidas pelo professor Paulo está inserida no esforço de materializar o seu lugar
de autor nessa construção curricular. Monteiro (2007) indica que o processo de autoria
do professor em suas aulas se desenvolve através da mobilização de diferentes saberes
por parte do docente, como os saberes científicos de referência, os saberes da cultura
escolar e os saberes da experiência. Diz a autora:

A autoria se expressa nos saberes criados a partir de uma amálgama em que a
matéria a ser ensinada e os objetivos educacionais estão relacionados numa
configuração que é próprio da cultura escolar, oriunda de diferentes fontes,
entre elas o conhecimento cientifico, as praticas sociais de referencia e o
saber da experiência, a partir da ação do professor que, assim, emerge como
sujeito e autor, mesmo com autonomia relativa, nas práticas que desenvolve.
(MONTEIRO, 2007, pg. 214)

Essa conjugação de saberes mobilizados pelo professor Paulo está expressa nas
contradições que destaco ao longo do relato. Mesmo afirmando uma ação que o
aproxima do método dialético em situação pedagógica, o professor na execução,
transita, ainda, entre práticas e recursos mais dialógicos e dialéticos e outros mais
tradicionais e indutores. Considero, porém, tal contradição a maior riqueza no seu
processo de criação do trabalho docente, pois tais práticas, para além de seu caráter de
divergências conceituais, estão imbricadas de um olhar amoroso e comprometido do
docente para com seus alunos, considerando-os em suas especificidades, limites e
potencialidades, mas principalmente, reconhecendo-os como sujeitos do conhecimento e
da aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta tese se situa no campo da formação de professores. As questões teóricas
debatidas à luz do universo empírico da pesquisa procuraram dialogar diretamente com
as demandas mais frequentes observadas em processos de formação inicial e continuada
de docentes, principalmente aquelas em torno das possibilidades de aprendizagem
efetiva e significativa do conhecimento histórico pelos alunos da educação básica.
Nessa perspectiva empreendi esforços para analisar as possibilidades, os desafios e as
contradições do fazer docente de profissionais que vão atuar ou que já atuam na
educação pública junto aos adultos e jovens trabalhadores.
A maneira como construí a estrutura de tese tem seus méritos e limites. Um dos
seus limites é a ausência de uma interface mais ampla e fecunda com autores para além
do campo da prática de ensino e como mérito, a tentativa de dar ao universo pesquisado
e à sala de aula, aonde as práticas educativas se materializam, uma centralidade
expressiva, buscando nas contradições e nas perguntas que provocam todos os sujeitos
que aí circulam – da comunidade escolar à Universidade – a matéria para construir a
estrutura central de análise do texto.
A perspectiva de análise apresentada foi instituída a partir da hipótese de
atualização de um currículo crítico como possibilidade concreta de uma determinada
prática docente, tecendo reflexões que pretenderam contribuir para a melhoria da
atuação do ensino de história na educação de jovens e adultos trabalhadores.
As teorias críticas do currículo e seu impacto nas práticas docentes, em meu ponto
de vista, se direcionam para o fortalecimento e a materialidade de uma educação
comprometida, no seio da luta de classe, com as classes trabalhadoras e seus interesses,
corroborando uma educação pública de qualidade, na perspectiva dessa classe. E mais
do que indicar essa possibilidade como um devir ainda a ser conquistado e
materializado, a pesquisa procurou iluminar os caminhos já percorridos e experenciados
pelos docentes em um construto curricular crítico, apresentado tanto em suas
potencialidades quanto em suas contradições.
O empenho em demarcar a opção política desse trabalho não pode deixar de lado
o fato de que este é um esforço ainda inacabado. É preciso que outras produções que
tratem a temática no nível de aprofundamento de uma tese de doutorado possam ser
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construídas para enriquecer o diálogo em relação ao tema escolhido e nesta
oportunidade apenas iniciado, solicitando mesmo a ampliação da reflexão em outros
estudos que adensem e confrontem as premissas e debates abertos nesta tese,
principalmente em torno de se aferir de forma mais pormenorizada outras práticas
docentes, especialmente aquelas que não dialogam com o referencial crítico, buscando
em suas potencialidades e contradições, possibilidades de ampliação do nosso olhar
sobre os processos de educação do conhecimento histórico com jovens e adultos
trabalhadores.
Procurei situar na perspectiva da totalidade as questões em torno do papel da
escola e do lugar da docência nas estruturas educacionais nos dias atuais, principalmente no sentido de debater o impacto das reestruturações curriculares na gestão escolar
sobre o trabalho e o trabalhador docente. Ao chegar ao cotidiano docente e à sala de
aula como campo empírico, pretendi possibilitar o diálogo desse cotidiano com as questões estruturais da educação e o seu impacto sobre o professor e o seu fazer.
Outro esforço de pesquisa foi o mapeamento do histórico do PEJA, principalmente na discussão em torno das reformas curriculares que o programa passou ao longo
de sua existência, para tentar inferir nelas os

processos de construção contra-

hegemônica protagonizados por diferentes sujeitos. Nessa etapa da investigação assumi
como perspectiva o reconhecimento dos sujeitos como produtores de política de currículo, o que oferece argumentos sobre a relevância da ação docente em sala de aula,
onde ele se torna efetivamente um autor.
Os dados empíricos também procuraram obter indícios sobre as condições de
proletarização vivenciadas pelo professor de história do PEJA, destacando os elementos
em torno da sua origem de classe, sua inserção no mundo do trabalho e, por último, a
sua construção identitária como trabalhador e trabalhador docente. Nesse aspecto, estabeleci duas relações importantes que destaco: primeiramente, procurei relacionar essa
condição de proletarização com representações que explicitam, a partir de relatos dos
docentes, sua consciência de classe e num segundo momento, de que forma esta cria
impactos positivos e/ou negativos no seu fazer cotidiano.
Indiquei, ainda, o levantamento da produção sobre o ensino de história em interface com a educação de jovens e adultos, a partir de dois objetos privilegiados: os manuais de didática da história, publicados após os anos 2000 e as teses e dissertações defendidas entre 2000 e 2010. Tanto num quanto noutro evidenciou-se um lugar de au233

sência no que diz respeito ao reconhecimento das especificidades que jovens e adultos
em processo de escolarização colocam para o campo de Ensino de História.
Por último e como elemento central na pesquisa, procurei demarcar os percursos
metodológicos dos professores pesquisados em seu processo de construção curricular
para o ensino do conhecimento histórico na educação de jovens e adultos trabalhadores.
Nesse esforço, indiquei e problematizei alguns elementos de sua construção curricular, a
saber, a sua concepção de história e currículo, os critérios usados para selecionar os
conteúdos históricos no cotidiano escolar e, por último, os elementos de sua prática
docente que contribuem para a aprendizagem efetiva do conhecimento histórico por
esse tipo especifico de aluno. Procurei ainda identificar as relações contra-hegemônicas
vivenciadas pelos docentes nas opções que fazem entre transgressão e manutenção de
determinadas práticas escolares, apreciando em que medida tais ações apontam para a
construção de um currículo crítico. Assim, a pesquisa tratou das contradições e das
perspectivas concretas do processo de elaboração, execução e ressignificação de um
currículo crítico por parte dos professores do programa de formação de jovens e adultos
trabalhadores no município do Rio de Janeiro.
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ANEXO 01
AVALIAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
Caro colega
Estamos na fase inicial da pesquisa, o que chamamos de teste piloto dos instrumentos
da pesquisa e é o que você gentilmente está participando. Por isso, precisaríamos, ainda, de sua
opinião sobre esse instrumento de pesquisa:

Identifique dois aspectos negativos no questionário:

Você considerou muito trabalhoso responder esse questionário? Em que aspecto?

O que faria diferente na estrutura do questionário?
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ANEXO 02
AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA

248

ANEXO 03
QUESTIONÁRIO FINALIZADO


UNIVERSIDADEFEDERALFLUMINENSE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
PESQUISA: “A construção de um modelo de prática docente no processo de execução,
construção e ressignificação do currículo escolar no Ensino da História na Educação de
Jovens e Adultos.”

DOUTORANDA:AlessandraNicodemos
ORIENTADORA: Clarice Nunes
Caro (a) Professor (a) de História/Geografia do PEJA

O debate sobre a finalidade da educação e o papel da escola na sociedade
contemporânea tem encontrado, no discurso da qualidade de ensino, um espaço de construção
hegemônica de uma determinada concepção de educação pública e privada. Esse debate,
assumido por diferentes segmentos, tem centrado na atuação do professor uma questão basilar
para entender a ausência ou presença de qualidade no ensino oferecido em nosso país.
O projeto de pesquisa de doutorado “A construção de um modelo de prática docente
no processo de execução, construção e ressignificação do currículo escolar no Ensino da
História na Educação de Jovens e Adultos”, procura levantar dados quantitativos e
qualitativos no sentido de subsidiar esse debate. Possui, assim, como estratégia central o resgate
de indicadores que possam revelar as ações que atravessam o fazer docente de História na
Educação de Jovens e Adultos no PEJA. Procurando, dessa forma, na análise dos dados
coletados, elementos que possam identificar a questão da qualidade do Ensino de História
oferecido pelo Programa e pelo professor (a).
Nesse sentido, solicitamos a você, Professor (a), atuante no PEJA nas disciplinas de
História e Geografia, a participação nessa pesquisa.
Você receberá um questionário e um envelope. Você não precisa se identificar no
questionário, pedimos somente que após responder, você lacre o envelope. Todas as
informações serão de uso exclusivo da pesquisa e os dados serão apresentados de forma
anônima.
Desde já, agradecemos sua participação e acreditamos que só poderemos construir uma
educação de qualidade em ações como essa, dando voz àqueles que cotidianamente vivem o
desafio da escolarização de pessoas.
Com um abraço,
Alessandra Nicodemos
alenicodemos@ig.com.br
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I. Informaçõessocioculturais

1. Dados Gerais:
Idade: ____________
Sexo: ( ) F ( ) M
Naturalidade: __________________________
Renda Individual:
( ) Mais de 1 até 3 salários mínimos
( ) Mais de 5 até 10 salários mínimos

Estado Civil: _________________

(
(

) Mais de 3 até 5 salários mínimos
) Mais de 10 salários mínimos

2. O que você gosta de fazer (lazer / espaços e atividades culturais)?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Frequência: (

) sempre

(

) às vezes

(

) nunca

4. Justifique sua opção anterior:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Escolaridade da Mãe: (
) Ensino Fundamental (
Superior
Ocupação: ______________________________________

) Ensino Médio (

) Ensino

5. Escolaridade do Pai: (
) Ensino Fundamental (
Superior
Ocupação: ______________________________________

) Ensino Médio

) Ensino

(

6. Em que estabelecimento de ensino você cursou o Ensino Fundamental?
( ) Todo em escola pública
( ) Todo em escola particular
(

) Parcialmente em escola pública, parcialmente em escola particular

(

) Escola

comunitária
Se foi em Escola Pública, em qual sistema: (
Federal
Ano de Conclusão: _______________

) Municipal

(

) Estadual

(

)
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7. Em que estabelecimento de ensino você cursou o Ensino Médio?
( ) Todo em escola pública
( ) Todo em escola particular
(

) Parcialmente em escola pública, parcialmente em escola particular

(

) Escola comunitária

Se foi em Escola Pública, em qual sistema: (
Federal
Ano de Conclusão: _______________

) Municipal

(

) Estadual

(

)

8. Em que estabelecimento de ensino superior você se graduou?
( ) Em Universidade Pública
( ) Em Universidade Particular
Instituição: ________________________________________
Curso: ____________________________________________
Início: ____________
Término: _________________
9. Você tem Pós-Graduação?
Especialização (
) Instituição:
___________________________________________________________________
Mestrado
(
) Instituição:
___________________________________________________________________
Doutorado
(
) Instituição:
___________________________________________________________________
Título da Monografia, Dissertação ou Tese:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

10. Cursos / Congressos / Fóruns que você participou nos últimos dois anos:
Apresentou algum trabalho nesses eventos? (
) sim (
) não
Tema:
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________

II.Informaçõesprofissionais:
11. Com que idade começou a trabalhar? ______________
12. Em que ocupação? ___________________________________________
13. Que ocupações remuneradas exerceu além do Magistério?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
14. Que ocupações remuneradas exerce além do Magistério?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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15. Há quanto anos exerce o Magistério? ________ anos
16. Em quantas escolas atua, além do PEJA? _________

(

) Pública (

) Privada

17. Carga horária semanal em tempo-aula: __________
18. Há quanto anos atua no PEJA? _______ anos
19. Já tinha atuado na Educação de Jovens e Adultos antes do PEJA? (

) sim (

) não

20. Quais motivos levaram a atuar no PEJA? Como chegou no PEJA?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ATENÇÃO!
Só continue a responder a outra parte do questionário se você é professor de História ou tem
matrícula em História na Rede Municipal do Rio de Janeiro
Agradecemos sua valiosa participação!


III.InformaçõessobreapráticadocenteemHistória:

21. Atualmente, para você, qual é o lugar e a importância do Ensino de História no currículo
escolar?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
22. Na formação do aluno de Educação de Jovens e Adultos, você considera o Ensino de
História:
( ) relevante ( ) pouco relevante ( ) desnecessário
Por quê?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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23. Qual Orientação Curricular você segue para organizar/planejar as suas aulas?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
24. Você considera adequada e pertinente tal Orientação Curricular?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
25. Como você teve contato com essa Orientação Curricular?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
26. Você fez alguma modificação nos conteúdos ou métodos dessa Orientação Curricular? Em
que aspectos?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
27. Que critérios/motivações você usa/tem para selecionar os Conteúdos para as suas aulas?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

28. Como você vê o seu ambiente de trabalho?
( ) de forma positiva
( ) de forma negativa

(

) indiferente

29. Justifique sua resposta?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
30. Esse ambiente de trabalho influência no seu rendimento docente? ( ) sim
( ) não
De que forma?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

31. Você acha que seu aluno tem uma aprendizagem efetiva do conhecimento histórico?
( ) sempre
( ) às vezes (
) nunca
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32. Se você assinalou as duas últimas opções, escalone de 01 a 07 os elementos que em sua
opinião contribuem para esse quadro?
(
) o desinteresse do aluno
(
) o currículo da disciplina
(
) as condições socioeconômicas do aluno
(
) a formação deficitária do aluno
(
) o distanciamento entre o conteúdo escolar e a expectativa do aluno
(
) a heterogeneidade dos alunos
(
) outro:
_____________________________________________________________________________
33. Que aspectos de sua prática docente contribuem para uma aprendizagem efetiva de seu
aluno?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
34. Que aspectos de sua prática docente você gostaria de mudar? Por quê?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

35. Como você trabalha a integração de História e Geografia existente na estrutura curricular
do PEJA?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
36. Essa integração é positiva ou negativa para seu trabalho docente? Justifique.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

37. Quais concepções/crenças foram se alterando ou se confirmando ao longo de sua trajetória
profissional sobre o Ensino de História no Programa de Educação de Jovens e Adultos
(PEJA)?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Comentários livres (Nesse espaço você poderá acrescentar algo que não tenha sido
contemplado por este questionário)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Identifique um Professor (a) de História atuante no PEJA que você considera que tenha uma
prática docente expressiva e comprometida com a aprendizagem do aluno jovem e adulto
trabalhador.
Nome do Professor: ____________________________________________________________
Escola/CRE:
___________________________________________________________________

Agradecemos sua valiosa participação!
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ANEXO 04
ROTEIRO DE ENTREVISTA

I.Informaçõessocioculturais

1. Dados Gerais
a) Nome
b) Idade
c) Naturalidade
d) Estado Civil
e) Renda Individual:
2. O que você gosta de fazer (lazer / espaços e atividades culturais)?
3. Com que frequência?

II. Trajetória de vida/escolar
1. Escolaridade da Mãe
2. Ocupação ou profissão
3. Escolaridade do Pai
4. Ocupação ou profissão
5. Em que estabelecimento de ensino você cursou o Ensino Fundamental?
6. Relate alguma memória escolar desse período. Algum professor marcante? Por quê?
7. Ano de Conclusão
8. Em que estabelecimento de ensino você cursou o Ensino Médio?
9. Relate alguma memória escolar desse período. Algum professor marcante? Por quê?
10. Ano de Conclusão
11. Aponte aspectos de sua trajetória de vida que foram marcantes e que contribuíram para a sua
opção pelo curso de História e pela profissão docente?
12. Você está satisfeito com esta escolha?
13. Em que estabelecimento de ensino superior você se graduou?
14. Início e o término do curso
15. Relate alguma memória desse período. Um fato marcante que determinou ou influenciou a
sua opção de ser professor de História durante a licenciatura?
16. De que forma a formação na licenciatura lhe ajudou ou ajuda em sua pratica docente?
17. Você considera que essa formação docente inicial foi plena?
18. Você tem Pós-Graduação? Que tipo de curso?
III. Trajetória Profissional
1. Com que idade começou a trabalhar?
2. Em que ocupação?
3. Qual atividade remunerada exerceu além do Magistério?
4. Qual atividade remunerada exerce além do Magistério?
5. Em algumas palavras defina o que seria um bom professor de História?
6. Conte um pouco de sua vida profissional até chegar ao Ensino de História na Educação de
Jovens e Adultos.
7. Há quanto anos exerce o Magistério?
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8. O que você destacaria como mais positivo na sua atuação profissional?
9. E de mais negativo?
10. Você tem algum projeto profissional/acadêmico/político? Como esse projeto se vincula as
suas opções didáticas cotidianas?
11. Em quantas escolas atua, além do PEJA?
12. Carga horária semanal em tempo-aula
13. Há quanto anos atua no PEJA?
14. Já tinha atuado na Educação de Jovens e Adultos antes do PEJA? Fale um pouco dessa
experiência
15. Que elementos você diferenciaria dessa experiência e o PEJA?
16. Quais motivos levaram a atuar no PEJA?

IV. Prática docente no Ensino de História
1. Atualmente, para você, qual é o lugar e a importância do Ensino de História no currículo
escolar?
2. O Ensino de História deve assegurar que aspectos na formação de um aluno de Educação de
Jovens e Adultos?
3. O que é indispensável no Ensino de História para a EJA?
4. O que é dispensável no Ensino de História para a EJA?
5. Que critérios/motivações você usa/tem para selecionar os Conteúdos para as suas aulas?
6. Onde você buscou os referencias para essa opção/seleção?
7. Esse referencial ajuda ou atrapalha a sua aula?
8. Que dimensões do processo de ensino-aprendizagem (políticas, acadêmicas ou didáticas)
foram levadas em consideração nessa seleção.
9. Que autores do campo historiográfico ou da educação se tomam referencia nessa escolha?
10. Em que espaços de sua trajetória de vida ou profissional você estabeleceu contato com esses
referenciais?
11. Você identifica alguma dificuldade na passagem dessa fase de concepção/elaboração para a
aplicação em sala de aula? Uma turma de EJA potencializa ou minimiza essa dificuldade?
12. Você acha a disciplina de História difícil de ser ensinada?
13. Que características do aluno da EJA potencializam ou minimizam essa dificuldade?
14. Você acha que seu aluno tem uma aprendizagem efetiva do conhecimento histórico?
15. Que aspectos de sua prática docente contribuem para uma aprendizagem efetiva de seu
aluno?
16. Que aspectos de sua prática docente você gostaria de mudar? Por quê?
17. Em relação a sua autonomia em sala de aula. Que elementos potencializam essa autonomia?
Que elementos minimizam essa autonomia?
18. Por trabalhar com a modalidade de EJA você indica elementos específicos na construção da
autonomia do professor?
19. Comentários Livres
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ANEXO 05
FICHA DE OBSERVAÇÃO DE AULA

Escola:
Professor:
1. Dados de identificação da aula:
a) Data da Observação:
b) Duração da aula:
c) Turma
d) Conteúdo histórico trabalhado na aula observada:
e) Uso de recursos:
f) Recorte espacial:
g) Recorte temporal:
h) Natureza dos fatos:
i) Conceitos trabalhados:
2. Desenvolvimento da aula:
a) Início:
b) Desenvolvimento do conteúdo:
c) Final:
d) Problematização do tema:
e) Exercícios / atividades. Quais?
g) Material didático usado pelos alunos:
h) Noções explicitadas pelo professor e aceitas consensualmente pela turma:
i) Noções explicitadas pelos alunos

j) Outros aspectos da aula a serem considerados
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ANEXO 06
DOCUMENTO ATUALIZAÇÃO DA MULTIEDUCAÇÃO VETADO

HISTÓRIA E GEOGRAFIA: DESAFIOS, DEBATES E
REFERÊNCIAS PARA O COTIDIANO DO PEJA
Vista do alto, nas relações com o homem, a
Geografia não é outra coisa a não ser a
História no espaço, do mesmo modo que a
História é a Geografia no tempo.
Elisée Reclus

O propósito deste fascículo é situar o campo da História e da Geografia na Educação de
Jovens e Adultos, identificar seus principais desafios e estabelecer referências para o trabalho
dos professores, contribuindo, ao mesmo tempo, para a reflexão acerca do papel que essas duas
disciplinas desempenham na escolarização de alunos trabalhadores. Reconhecemos, de antemão,
que nossos educandos são sujeitos participantes da vida social e política, não apenas pelo poder
de escolha de seus representantes políticos, mas, também, pela sua inserção no mundo do
trabalho, o que os coloca em relação direta com questões que envolvem interesses locais,
nacionais e até mesmo globais.
São justamente essas características do aluno da EJA que nos têm provocado tantas
indagações: que escola é a mais adequada para suas necessidades? Que programação curricular
seguir? Priorizamos os conteúdos pré-determinados e enraizados por uma cultura escolar ainda
livresca ou damos vazão a temas que cotidianamente lhes chegam sem que tenham tempo de
analisá-los criticamente? Mantemos a sequencia de assuntos historicamente presentes em nossas
disciplinas ou abordamos questões que invadem nossas salas de aula trazidas por suas
vivências? Conflitos desse tipo se acentuam quando percebemos que os campos da História e da
Geografia podem trazer contribuições fundamentais, tanto nas reflexões em torno do conceito
de cidadania quanto nas ações para a formação cidadã, contribuindo para a constituição do leitor
do mundo de Paulo Freire, ou em outras palavras, de atores-sujeitos de seu próprio tempo e
espaço.
Faz-se necessário, portanto, explicitar qual História e qual Geografia se coloca em
cena, quando o que se impõe hoje para os nossos jovens e adultos educandos é uma realidade
multifacetada, quer no tempo, quer no espaço, apresentando-se complexa e desafiadora. É neste
momento que nós, educadores da EJA, também sujeitos desse processo, devemos lembrar que é
nossa tarefa reconhecer, a priori, os principais referenciais teórico-metodológicos que permeiam
a nossa prática.
Enquanto educador-pesquisadores, devemos lançar mão do estudo, da análise e do
planejamento, estabelecendo um diálogo interdisciplinar com outras visões de mundo para que o
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ensino de História e Geografia crie, em sala de aula, as condições para a construção de um
conhecimento autônomo e crítico, e não simplesmente reproduza um modelo hegemônico. Para
tanto, é primordial que as disciplinas não sejam apresentadas como saberes prontos, mas sim
como campos em movimento, em permanente construção, quer na academia, quer na escola
básica, sendo esses dois lugares, ou dois momentos de produção, complementares, além de
necessários e igualmente fundamentais na elaboração do conhecimento produzido acerca desses
dois saberes.
Para nós, docentes do PEJA, alguns desafios nos são acrescentados, dentre eles: a difícil
tarefa de trabalhar a História e a Geografia de forma integrada por um mesmo docente; a
dinâmica cotidiana do Programa que, muitas vezes, nos coloca à frente de turmas com alunos de
diferentes níveis de aprendizado; a ausência de material didático de referência adequado às
nossas necessidades; a influência de situações de violência pelas quais passam várias
comunidades que atendemos e que, com certa frequência, tornam irregulares nossos encontros
com os educandos.
Na expectativa de que este documento venha como mais uma conquista e uma
contribuição de docentes do PEJA para ampliar nossa capacidade de elaboração e intervenção
na sociedade e, em particular, na educação pública desta cidade, consideramos fundamentais
algumas reflexões sobre as mais importantes correntes teórico-metodológicas, tanto na História
quanto na Geografia. Tais correntes, longe de se apresentarem como campos estanques e
distantes, se encontram presentes e nos acompanham a todo o momento em nossa prática
pedagógica diária, em nosso discurso rotineiro, às vezes de forma clara e assumida, às vezes
ocultas e/ou disfarçadas. Evidenciá-las e analisá-las a partir das principais questões que nos
afligem cotidianamente pode se configurar em uma tentativa de encontrar possíveis caminhos
para a educação de jovens e adultos pela qual lutamos e queremos.
Por fim, para viabilizar esse objetivo, apresentamos uma proposta de trabalho
organizada a partir de dois grandes Eixos Temáticos, cada qual englobando Unidades Temáticas
cuja abordagem está ligada a conceitos fundamentais, estando estes elementos associados à
própria organização estrutural do PEJA onde os Eixos Temáticos fazem analogia aos dois
blocos, às unidades temáticas, às unidades de progressão, e por fim, os conceitos fundamentais
aos módulos, que poderão em alguns casos até se constituir em diretrizes gerais ou sugestões
para uma ou mais aulas propriamente ditas.

1.

HISTÓRIA, GEOGRAFIA E O DESAFIO DA LEITURA DO MUNDO.

A reflexão em torno da questão curricular na área de Geografia e História para o PEJA
tem como objetivo enfocar noções de tempo e espaço na perspectiva de entender o homem
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como sujeito ativo na transformação da natureza e da sociedade. O ensino da História e da
Geografia deve procurar estabelecer vínculo entre o conhecimento acumulado historicamente e
a prática social, desvelando a forma como homens e mulheres, em suas relações sociais, criam e
recriam seus espaços de vida coletivos e individuais.
O conhecimento produzido na sala de aula serve para que os educandos entendam
melhor o mundo em que vivem, o mundo de sua escola, de sua família, do município, do país e
para que participem das soluções dos problemas que estes mundos vão apresentando. Em ambas
as disciplinas, as demandas dos alunos, suas relações comunitárias, o mundo do trabalho, sua
cultura compartilhada e vivida são – deveriam ser – o ponto de partida para que o professor
elabore um repertório de conteúdos significativos no processo de ensino e aprendizagem.
Fomos formados, no entanto, em um determinado tempo histórico e sob uma
determinada concepção teórica e é comum que, uma vez ou outra, na nossa prática docente,
voltemos aos nossos referenciais de formação, que estão relacionados na verdade à maneira
como aprendemos o que estamos ensinando. É importante ressaltar que os referenciais teóricos
identificados a seguir têm-se apresentado de forma híbrida nas escolas brasileiras em geral.
Porém, como dissemos na introdução deste documento, é nossa tarefa reconhecê-los, para que
possamos analisar suas influências em nossa prática pedagógica e as diferentes visões de mundo
por eles engendradas. Tal tarefa nos auxilia na opção de caminhos, já que subjacente à ideia de
sociedade, de natureza, de cidadania, de ser humano e de escola está um desses referenciais.
Quando se começou a ensinar História e Geografia no Brasil, no século XIX, era notória a
preocupação em tornálas disciplinas apropriadas para a construção de uma identidade
nacional, sedimentadas sobre um ideal que secundarizava as diferenças étnicas, forjando um
Brasilbranco,moderno,cristãoecivilizado.Eraopositivismodandoascartasdojogo.
Nessa concepção, a abordagem histórica baseia-se num relato linear e cronológico,
dando ênfase aos aspectos factuais e personalistas da História com uma periodização
evolucionista. Assim, o estudo da História prioriza a exposição do passado (imutável e imóvel),
não para ser analisado e revisto, mas para ser recordado, negando os conflitos e as contradições
dentro e entre as sociedades. Para o estudo da Geografia é indispensável realizar um verdadeiro
inventário dos mais relevantes aspectos do território das nações como o relevo, os tipos
climáticos, a população etc. Os professores de Geografia buscam as leis naturais para explicar
os fenômenos geográficos, utilizando-se da descrição, enumeração e classificação dos fatos
referentes ao espaço, partindo de um mundo visto de forma fragmentada e estudado a partir dos
continentes, divididos, por sua vez, em grandes regiões.
Em uma aula com abordagem positivista da História, tratando, por exemplo, do
processo expansionista e colonizador desenvolvido pelos europeus entre os séculos XV e XVI,
os pontos relevantes a serem fixados normalmente são as figuras de personagens como as de
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Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Cristóvão Colombo e de Pedro Álvares Cabral, além de
marcos cronológicos como os anos de 1488 (chegada ao Cabo das Tormentas), 1492 (chegada
de Colombo à América), 1494 (assinatura do Tratado de Tordesilhas) e 1500 (chegada de Cabral
ao Brasil). Além disso, é comum que se ressalte a superioridade do colonizador branco europeu,
assim como a negligência latente dos nativos colonizados. A opção metodológica geralmente é
pela aula expositiva, ou seja, uma aula “bancária” com as informações expostas de maneira
verticalizada e passiva, que tem como culminância um questionário que induz à memorização
de associações lineares nas quais personagens, locais, datas e feitos são os elementos
fundamentais. As ideias e as conclusões são fixas, imutáveis, pois, no positivismo, o lugar da
História é o passado.
Na Geografia, ao se abordar pedagogicamente a região Nordeste, por exemplo, pelo viés
positivista, é comum o tratamento fragmentado e pouco articulado entre os aspectos ditos físicos
e humanos da região. Geralmente, o professor inicia o tema expondo as características do
relevo, depois do clima, em seguida descreve os principais tipos de vegetação e fecha a
chamada Geografia Física da região com o levantamento dos principais rios e seus afluentes. Na
Geografia Humana, não raro, são abordados de forma estanque os aspectos econômicos, dando
ênfase à classificação dos principais produtos agrícolas e industriais; passa-se, em seguida, para
o estudo da população, destacando os principais índices demográficos e finaliza-se a aula
enumerando as capitais e as principais cidades de cada estado. Como forma de fixar todas as
informações obtidas, o professor também utiliza questionário, cobrando do aluno dados, nomes
de localidades e explicações de fenômenos pautadas em leis gerais de funcionamento da
natureza e da sociedade.
Como contraponto a essa visão, a perspectiva marxista, que surge como instrumental
para o ensino de História e de Geografia no Brasil, nos anos 1980, em meio ao processo de
abertura política, procura trazer para o centro da cena as contradições sociais. De acordo com o
marxismo, nós fazemos nossa própria História e produzimos nosso espaço, mas não o fazemos
em condições escolhidas por nós. Somos, portanto, historicamente determinados pelas
condições em que produzimos nossas vidas.
A análise marxista na História leva em consideração os processos nos quais atores,
interesses e opiniões estão em jogo. Isso nos leva a entender a História como algo que nos toca,
nos desafia e nos incomoda permanentemente. O passado está sempre presente. Nesse sentido, a
Geografia marxista compartilha dessa mesma visão do processo histórico ao considerar, por
exemplo, a dimensão espacial do desenvolvimento desigual e combinado do modo de produção
capitalista. Assim, nessa perspectiva, cada região e cada lugar passam a ser considerados a
materialização de múltiplas determinações, não sendo autônomos, autossuficientes e únicos,
mas particulares, ou seja, estão inseridos em uma totalidade da qual fazem parte, não podendo,
portanto, serem explicados e definidos em si mesmos, e sim através de articulações com outros
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espaços regionais e globais.
Em uma típica aula de História com abordagem marxista, também sobre o período
expansionista e colonial europeu, é mais comum que o professor comece sensibilizando a turma
para questões da atualidade como a situação dos povos indígenas, a marginalização, as
desigualdades sociais e a discriminação étnico-racial, por exemplo, buscando a historicidade de
tais temas e a relação que possam ter com o processo de colonização. Nessa relação entre
processo histórico e fatos atuais, geralmente é dada ênfase aos modos de produção (feudalismo,
capitalismo em todas as suas fases, socialismo etc.) como explicação para as condições
históricas de construção da vida em sociedade. Em seguida, a apresentação de um texto, de uma
reportagem ou de um depoimento pode ser usada para associar essas origens históricas da
realidade atual. Uma vez que a turma é estimulada à participação, à proposta de exercício acerca
do tema debatido e dos conceitos abordados, são utilizados, por vezes, alguns documentos, que
analisados em sala de aula, ajudam a identificar os grupos interessados e envolvidos nos
aspectos econômicos, políticos e sociais. Como atividade complementar, uma pesquisa
consultando jornais, revistas e algumas pessoas, pode ser orientada com o intuito de se buscar
opiniões diversas sobre o tema abordado.
Na Geografia, a mesma região Nordeste do exemplo anterior é vista, pelo viés marxista, de
forma integrada às outras regiões do país. A ideia do todo e da relação entre as partes como
princípio explicativo para a situação socioeconômica da região normalmente é a base para a
programação desse tema. Os principais problemas ambientais também não são vistos de
forma separada e sem conexão com a ocupação humana do território e dos efeitos da
produção econômica sobre o meio natural. Nós professores, neste caso, procuramos
enfatizar, através de textos, mapas e imagens, que as transformações na natureza e a atual
situação econômica são frutos do processo histórico e das relações sociais que marcaram a
região em si e o país como um todo.

Recentemente algumas discussões do campo das ciências humanas e sociais têm
procurado trazer o referencial da pós-modernidade para o ensino de História e de Geografia.
Esse debate aponta a necessidade de se desconstruir o entendimento do conhecimento
unicamente como representação e reflexo da realidade, opondo-se às grandes narrativas e à
supremacia da razão e da racionalidade.
Nessa perspectiva, tanto no processo de ensino-aprendizagem como na construção da
identidade individual e coletiva, é necessário desenvolver a percepção do educando enquanto
célula de uma sociedade multicultural e multiétnica, secundarizando-se a análise do sujeitorazão e suas ações em favor da linguagem, dos símbolos e dos discursos.
Na visão pós-moderna, o tempo fica relativizado, pois o que importa nesta abordagem é
a possibilidade de analisar a realidade como multifacetada, o que traz à tona a marca da
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fragmentação da História, cabendo ao educador enfatizar a necessidade do respeito e da
aceitação das diferenças como multiplicadoras de uma consciência participativa e igualitária. O
espaço, por sua vez, adquire o significado de espaço vivido, ou seja, nessa abordagem, ler
geograficamente o espaço não significa, necessariamente, refletir apenas sobre as diferentes
condições materiais, mas também sobre os símbolos, códigos e significados a ele associados. A
afetividade em relação aos lugares, manifestada através das histórias de vida, das práticas
religiosas, ou das identidades culturais se constitui em importante campo de análise dessa
perspectiva, uma vez que o lugar não é vivenciado da mesma forma pelos distintos grupos
sociais.
No ensino de Geografia e de História, a abordagem culturalista, como também pode ser
denominada essa concepção teórica, tem chegado de forma ainda tímida. No entanto, alguns
elementos presentes nesta visão já podem ser encontrados em algumas coleções didáticas e
mesmo na prática de alguns professores.
Voltando ao exemplo do tratamento pedagógico da região Nordeste, quando nós
levamos em conta a perspectiva cultural, provavelmente iniciamos a aula fazendo um
levantamento com os alunos das marcas e símbolos que a região evoca, tentando, em seguida,
estabelecer as causas e consequências deste conjunto de significados. O ponto da diversidade
cultural também é relevante, pois tem a pretensão de mostrar como o povo nordestino não é
uno, mas diverso e enfrenta os problemas socioambientais também de forma diversa. A
culminância do tema tem grandes chances de provocar a reflexão sobre a população nordestina e
de seus descendentes e sua inserção nas grandes metrópoles brasileiras.
NumaclassedoPEJA,porexemplo,apresençadepessoasnessasituaçãopodedarmargema
atividades de relatos de memória e de história de vida, bem como a elaboração de mapas
mentaisea mostradetrabalhosque ressaltemos aspectos culturais,tanto materiaisquanto
simbólicosqueidentificamaregião.Essetrabalhonormalmentetemcomopremissabásicao
reconhecimentodaidentidadeculturaldessealuno,acrescentandotambémoutroselementos
dessaidentidade,comoquestõesétnicas,degênero,declasse.
No caso de uma aula de História, na maioria das vezes, consideraremos na temática da
expansãomarítimaeuropeia,porexemplo,ocontextomentalquepossibilitoutalprocesso,ou
seja,dequeformaoshomenseuropeusenfrentavamasdificuldadesdeviagenstãolongase
perigosas, os seus objetivos de fama e riqueza e de seu projeto civilizatório. Finalizando,
buscaremos apontar as consequências da expansão como o resultado do encontro de dois
mundos culturais distintos e conflitantes, suas relações de dominação e resistências que
forjaram,noalvorecerdoséculoXVI,novassociedadesnaAmérica,comsuasespecificidades
culturaisehistóricas.
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Na proposta que apresentamos a seguir, no entanto, fica clara a recusa pela abordagem
positivista, pois acreditamos que a sua concepção de mundo e de escola não contribui para a
análise crítica e autônoma da sociedade em que vivemos. Este documento, portanto, se constitui
numa diretriz cuja base para as reflexões e escolhas tem sido pautada nas práticas e experiências
vividas nas salas de aula do PEJA. Cientes, porém, de que nenhuma escolha é neutra, temos a
plena convicção de que apontamos o caminho, cabendo a cada um de nós, educadores, a opção
pela melhor forma de trilhá-lo.
Assim, esperamos que tenhamos cada vez mais clareza sobre as reais contribuições da
Geografia e da História que ensinamos para a compreensão do mundo e da realidade social e
cultural vivenciada pelos alunos jovens e adultos trabalhadores que frequentam as nossas salas
de aula.

2.

A CONSTRUÇÃO DE REFERENCIAIS CURRICULARES

Em função dos desafios enfrentados por nós, educadores de Geografia e História do
PEJA, este documento pretende auxiliar na busca pela melhor forma de conduzirmos o processo
ensino-aprendizagem, tendo em vista a autonomia das unidades escolares na elaboração de seus
projetos político-pedagógicos. Por isso, partimos do princípio de que, para superarmos a
dificuldade do trabalho integrado com as duas disciplinas e o desafio da seleção de conteúdos
programáticos – que leve em conta esta perspectiva e as características do público trabalhador –,
é necessário compreender o currículo escolar como um processo permanente de construção e
não como um produto eterno, pronto e acabado.
É com esse propósito, então, que apresentamos, nesta segunda parte do documento,
alguns referenciais curriculares que podem servir não só de apoio para as programações e
planejamentos do trabalho pedagógico com Geografia e História no PEJA II, mas também que
possibilitem maior diálogo e interação com outras disciplinas e áreas do conhecimento.
Entendemoscomoelementonorteadordessapropostapedagógicaoresgatedosinteressese
das experiências de jovens e adultos, procurando, contudo, garantirlhes o acesso ao
conhecimento formal, propondo situações em sala de aula que possibilitem a articulação
desses dois tipos de saberes e estimulando a construção e reconstrução do seu processo de
aprendizagem.
Para tanto, propomos a organização de Eixos Temáticos entendendo-os como o
caminho que possibilitará, a partir de uma problemática central, a articulação de diferentes
conhecimentos históricos e geográficos. Tomando esses eixos como base, estabelecemos, por
Unidades de Progressão, conceitos fundamentais que poderão ser trabalhados em diferentes
épocas e de forma comparada, para que sejam observadas as semelhanças e diferenças,

265

permanências e mudanças no processo histórico e na construção do espaço geográfico. Tais
temas trazem como objetivo principal a possibilidade de construção de determinados conceitos
considerados basilares para essa área do conhecimento a partir da realidade e das experiências
vivenciadas pelos educandos.
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BLOCO 1: AS RELAÇÕES SOCIAIS E A NATUREZA: A HUMANIZAÇÃO DO
TEMPO E DO ESPAÇO

UNIDADE DE PROGRESSÃO 1 – A HISTÓRIA E A GEOGRAFIA COMO
POSSIBILIDADE DE LEITURA DO MUNDO
Pensamos que é importante oferecer aos educandos que passam por essa Unidade de
Progressão o acesso aos conhecimentos historicamente construído de forma mais global e
menos fragmentada. Quanto aos temas priorizados nesta unidade, sugerimos que sejam
trabalhados a partir da análise da realidade do aluno, procurando, na medida do possível,
apontar como o seu cotidiano se relaciona com as questões universais e, ao mesmo tempo,
dando-lhe instrumentos para construir conceitos. Conceitos estes fundamentais ao entendimento
dos processos históricos e geográficos que serão trabalhados nas unidades

de progressão

seguintes.
Dentro de uma abordagem metodológica que reconheça e respeite o conhecimento
anterior do aluno, torna-se fundamental trabalharmos com o conceito de identidade, pois tal
iniciativa pode levá-lo à reflexão acerca dos seus vínculos e pertencimento a um determinado
grupo social, dentro de um contexto que vai do local ao global. Propomos, então, questões em
torno do que definiria essa identidade: como conceito de tempo (os diversos tempos: tempo
histórico, geológico etc.) e de espaço (espaço geográfico, paisagem, território, lugar, região),
além da relação com a natureza, a memória coletiva, a língua e a religião. Todas construções da
cultura, abordada em suas dimensões materiais e simbólicas, entendidas aqui como modos de
viver dos homens organizados em sociedades com suas regras, comportamentos, valores,
relações de trabalho, com a natureza, com o tempo e o espaço, tanto no passado quanto no
presente.
A identificação de grupos e sociedades em lugares e tempos diferentes pode ser um
caminho para o entendimento da diversidade que marca os grupos humanos. Assim, seguindo
esta linha de pensamento, sugerimos a abordagem do conceito de cultura, num exercício de
reconhecimento da pluralidade cultural, refletindo sobre as relações que se estabelecem entre
povos de culturas diferentes, sendo estas, muitas vezes, relações de poder e etnocêntricas que
evocam representações individuais como o preconceito racial, de classe social e de gênero.
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UNIDADE DE PROGRESSÃO 2 – COMPREENDENDO A DINÂMICA SOCIAL: AS
RELAÇÕES DE PODER E O ESTADO
Tendo em vista criar possibilidades para que o educando do PEJA venha a se tornar um
sujeito crítico, leitor do mundo e ator na transformação da realidade, esta unidade temática se
propõe a fornecer instrumentos conceituais que viabilizem sua reflexão acerca de noções que
são fundamentais para a posse e o exercício da cidadania. Para isso, partimos de dois conceitos
fundamentais: poder e Estado.
Na visão de muitos dos nossos educandos, o conceito de Estado refere-se a tarefas ou
funções, tais como distribuição de renda, garantias e proteção ao cidadão e à sociedade, além de
estar ligado à saúde, à educação e à promoção da melhoria de vida de todos, o que nos faz
perceber que há uma noção de senso comum de que o Estado deve ser promotor da igualdade
social.
Podemos, então, fazer a seguinte provocação: isso acontece de fato? Se não acontece,
quais são os fatores que impedem a sua realização? Avançando, podemos indagar: por quê
existe o Estado? Ele é realmente necessário? E em seguida, verificar para quem e para que
existe o Estado, questionando se a sua existência histórica e espacial reproduz realmente o
desejo da coletividade, principalmente dos mais oprimidos.
Cabe-nos desnaturalizar a visão liberal clássica de que o Estado é uma expressão da
racionalidade humana correspondente à necessidade de organizar indivíduos em uma dada
sociedade para que ela funcione. O Estado é uma relação social e a ele estão condicionadas
outras noções igualmente fundamentais, tais como as de liberdade, democracia e cidadania.
Aqui sugerimos analisar a formação do Estado a partir da organização dos grupos primitivos,
além de identificar as relações entre sociedade e natureza nas trajetórias históricas dos povos
americanos, africanos, europeus e asiáticos: caçadores, coletores e agricultores e a divisão social
do trabalho decorrente desse processo.
Nesse momento, torna-se possível ainda ao educando compreender e diferenciar a noção
de propriedade coletiva e propriedade privada, o que contribui para o entendimento dos
processos de apropriação e distribuição dos recursos naturais ao longo do tempo. Em seguida,
abrimos a possibilidade de aprofundar o conceito de trabalho nas sociedades agrícolas e
urbanas, como intermediador da ação do homem sobre a natureza para identificar a divisão
social do trabalho, a origem das classes sociais e do Estado, compreendendo como as relações
de poder e dominação são construídas socialmente, indicando um determinado modelo de
desenvolvimento sócio-espacial.
E já que é importante que o educando se situe espacial e temporalmente, como ser social
e histórico, é importante que ele estabeleça relações entre as estruturas políticas ao longo do
tempo percebendo as permanências e mudanças e de que forma essas estruturas políticas
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forjaram e sedimentaram um determinando modelo de ocupação histórica no espaço natural.
Sugerimos que se estabeleça uma vinculação entre as noções já trabalhadas e os conceitos de
justiça e democracia na atualidade, questionando o seu alcance e se elas de fato atingem a todos
igualmente. Por fim, o educando poderá perceber que Estado, democracia e cidadania são
faces de uma relação social, que ao mesmo tempo em que inclui alguns grupos, exclui outros,
sendo importante, ainda nessa temática, o resgate do processo de formação do Estado brasileiro
e suas implicações nesse processo de inclusão e exclusão de determinados grupos.

UNIDADE DE PROGRESSÃO 3 – A FORMAÇÃO DA SOCIEDADE E A OCUPAÇÃO
DO ESPAÇO BRASILEIRO
Nesta unidade temática, ao abordarmos a formação da sociedade brasileira,
poderemos dar ênfase às três matrizes étnicas: a indígena, a africana e a europeia. Esse
enfoque não pode se restringir à contribuição cultural de cada matriz, sendo indicado que
analisemos, sobretudo, o papel socioeconômico que cada grupo exerceu na formação dessa
sociedade, ou seja, é imprescindível discutir a participação de cada grupo étnico em todos os
aspectos, não deixando que se ratifiquem os estereótipos, criados a partir dos projetos
civilizatórios dominantes.
Essa participação está ligada às relações de dominação, constituídas desde a
chegada dos portugueses, e à forma de ocupação do território brasileiro, visto que a ação
humana no espaço natural, fundamental para a compreensão do Brasil da atualidade, sempre
obedeceu a interesses de determinados grupos sociais ao longo do tempo. Sugerimos,
portanto, para o entendimento das relações de dominação e da ocupação territorial, temas
conceituais desta unidade, a análise das atividades econômicas, das relações sociais que a
partir delas se estabeleceram e do consequente comprometimento do meio ambiente.
A formação social brasileira é abordada como resultado em parte de disputas,
conflitos e tensões entre os diferentes grupos sociais e étnicos. Temas como o extermínio de
povos indígenas, a escravidão e a sociedade patriarcal agrária são identificados e apontados
como alguns dos fatores que explicam em grande parte as mazelas e as desigualdades da
sociedade atual. Temos por exemplo ainda, a herança de uma distribuição de terras que
sempre privilegiou nobres e latifundiários, sendo um fator relevantemente associado à
extrema concentração fundiária que presenciamos ainda hoje no campo. Ou seja, a formação
da sociedade brasileira, a despeito da miscigenação e do grande caldeirão cultural dela
resultante, tem sido pautada pela extrema desigualdade, pelo sofrimento e pela luta de
indígenas, negros e brancos pobres, contra a dominação, desde os senhores de engenho,
nobres representantes da Coroa e barões do café do período colonial e imperial, até os
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contemporâneos capitalistas industriais e financeiros.
Enfocamos e damos destaque à ocupação do território e sua relação com as
transformações ocorridas nos ecossistemas naturais do país. Sabemos, por exemplo, que o
desmatamento da Mata Atlântica em larga escala caracterizou todo o período colonial, desde
a exploração do pau-brasil no litoral até a opção econômica pela monocultura da cana-deaçúcar. A interiorização do território, com a mineração e com a pecuária, que em princípio
serviu aos interesses da produção canavieira, e posteriormente à própria mineração, como
meio de transporte e de alimento, fez-se trazendo prejuízo ambiental para a caatinga, para o
cerrado e posteriormente para o Pantanal e para os campos do sul. A Floresta Amazônica
começou a sofrer a presença do colonizador por meio das missões que organizaram o
extrativismo das drogas do sertão com o trabalho indígena, o que resultou na alteração em
sua mata densa e de difícil penetração, agravada com o advento da exploração da borracha.
A Amazônia, região ainda pouco povoada, apresenta ainda sérios problemas fundiários.
Além disso, a má utilização de seus recursos naturais ocasionaram situações críticas como a
biopirataria e a exploração predatória de madeira e das riquezas minerais nos diais atuais.
No século XIX, a opção em investir na produção de café, para a qual a riqueza do solo
facilitou a alternativa agroexportadora, seguiu o modelo colonial. Entretanto, não houve
preocupação com a floresta nativa, fato que ocasionou a destruição quase total da Mata
Atlântica.
Refletir sobre todas essas questões trazidas com a ocupação do colonizador num
espaço antes ocupado pelos povos nativos segundo outra lógica é entender o jogo de
interesses econômicos que levou o ser humano a julgar-se absoluto em seu meio, senhor da
natureza, e não parte integrante dela.
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BLOCO 2: GLOBALIZAÇÃO E MUNDO DO TRABALHO: CONSOLIDAÇÃO E
TRANSFORMAÇÕES NO CAPITALISMO.
UNIDADE DE PROGRESSÃO 1 – O LOCAL E O GLOBAL NO PROCESSO DE
GLOBALIZAÇÃO DA ECONOMIA.
Pelo perfil que têm as nossas turmas do PEJA – geralmente nos seus conjuntos, mais
amadurecidas, detentoras de certa experiência de vida e determinada bagagem cultural, e
possivelmente enfrentando os desafios do mercado de trabalho – esta unidade de progressão
propõe meios para que nossos educandos sejam introduzidos de forma crítica nas discussões
pertinentes à realidade que o cerca. Sugerimos partir de dois conceitos fundamentais, a saber: o
trabalho e consumo. Está aberta assim uma alternativa para que possamos dar conta de um
vocabulário que nosso educando em geral conhece no âmbito do senso comum, mas necessita
aprofundar a reflexão, apropriando-se da amplitude e complexidade que os envolve, aplicando
a esse conhecimento novos significados ou ressignificando-o. A falta dessa iniciativa vem se
constituindo numa das razões pelas quais o conformismo e a perplexidade acabam se instalando
junto às classes menos favorecidas, diante das limitações que o mercado, como relação social,
por vezes, impõe a alguns dos direitos sociais mais importantes e fundamentais à sobrevivência
humana.
Para isso, sugerimos que sejam desenvolvidos em sala de aula temas como a
globalização, enquanto atual estágio do capitalismo mundializado; as relações internacionais;
os sistemas-mundo; o conceito de imperialismo; as revoluções industriais; a passagem do
capitalismo concorrencial para o monopolista, a organização das empresas e a divisão
internacional do trabalho, chegando ao acirramento das disputas e às guerras.
Recomendamos ainda a abordagem das alternativas ao capitalismo, como o socialismo,
sua história, suas características, seus desafios e problemas, no intuito de contextualizar as
origens da nova ordem mundial, que sucedeu a guerra fria e a ordem bipolar, trazendo novos
dilemas e desafios para a humanidade. Dentre estes, destacamos o neoliberalismo e a política do
Estado mínimo, a busca da qualidade em contraponto ao custo de produção – associados à
competitividade e à lucratividade – e a globalização como integração entre desiguais.
A partir daí, podemos enfocar fenômenos como a formação dos blocos regionais, a crise
dos Estados Nacionais, a crise do mundo do trabalho. E, por fim, ao abordar temas como o
desemprego estrutural, o desenvolvimento tecnológico e suas implicações, os movimentos
migratórios, a xenofobia, o neofascismo e o conflito norte-sul, podemos criar possibilidades
para que o educando perceba que toda ação global se materializa em determinado local, isto é,
que não há processos globais sem iniciativas locais.
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UNIDADE DE PROGRESSÃO 2 – BRASIL: DA MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA
À GLOBALIZAÇÃO
Nesta unidade propomos a abordagem do processo de construção da realidade urbanoindustrial brasileira. Como conceito fundamental, sugerimos a relação campo e cidade, em seus
aspectos de complementaridade e contradição. O resgate dessa relação se dá aqui na perspectiva
de pensarmos as formas de acesso à propriedade da terra no Brasil ao longo de sua história,
procurando dar conta de conceitos como: latifúndio, coronelismo, reforma agrária, a relação
entre pequena e grande propriedade, concentração e improdutividade da terra e movimentos
sociais no campo.
A partir dos anos 1930, ocorre, sob a égide do Estado, a implementação de um modelo
de industrialização tardia. Esse modelo urbano-industrial alterará não somente a relação cidadecampo, do ponto de vista populacional, mas a própria composição da acumulação de capital na
economia.
A configuração populacional tende para o crescimento das cidades e do êxodo rural,
inaugurando novas formas de controle do Estado. A partir daqui podemos abordar temas como
populismo, desenvolvimentismo, sindicatos, nacionalismo, greves, reformas urbanas, eleições,
ditadura militar, ampliação da participação política e o alargamento dos direitos sociais por
meio de leis trabalhistas.
Atualmente, nas cidades, nos defrontamos com uma dura realidade: a violência, o
tráfico, a falta de perspectivas para os jovens e a crise nos serviços básicos, como saneamentos e
saúde, falta de segurança, educação de má qualidade. Enfim, é o aluno quem mais de perto sente
os reflexos dessas contradições.
Com o estudo das formas de apropriação e ocupação do espaço urbano e rural
procuramos revelar as origens das desigualdades na sociedade brasileira. Essas várias
abordagens temáticas, relacionadas com a inserção do Brasil na divisão internacional do
trabalho e com o contexto ideológico do século XX, permitirão aos nossos educandos uma visão
crítica da sua realidade, contribuindo para uma interação mais autônoma e escolhas mais
conscientes.
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UNIDADE DE PROGRESSÃO 3 – CULTURA E SOCIEDADE: DIVERSIDADE NÃO É
DESIGUALDADE
Nesta unidade, podemos desenvolver um trabalho que tenha por objetivo levar o
educando a estabelecer relações entre diversidade cultural e desigualdade social. Ou seja, ao
identificar as culturas presentes em nossa sociedade, ele poderá perceber que elas são resultado
de relações sociais desiguais, fruto de conflitos, tensões e relações de dominação e poder cujas
origens remontam ao processo de formação da sociedade e de ocupação do espaço brasileiro.
Entendemos que essa relação entre diversidade cultural e desigualdade social evidenciase nos espaços urbanos.

Nas últimas décadas, principalmente nas metrópoles brasileiras,

percebe-se o aprofundamento da distância social entre ricos e pobres, na medida em que
aumenta a convivência física entre ambos. Esse estreito convívio tem provocado confrontos e
conflitos entre atitudes, comportamentos, interesses e visões de mundo de diferentes grupos e
classes sociais.
Nesse sentido, a cidade do Rio de Janeiro e a sua região metropolitana é um exemplo
emblemático dessas relações. Seu sítio urbano, onde planícies fluviais e litorâneas são
entrecortadas por altos maciços e pequenos morros, sempre foi marcado pela ocupação desigual,
cabendo à classe trabalhadora, formada essencialmente pela população negra e mestiça, as áreas
menos valorizadas economicamente, ou seja, as encostas, os alagados oriundos de remoção de
manguezais e as várzeas inundáveis de rios.
Essa configuração sócio-espacial tem contribuído para a existência de diferentes
manifestações culturais no interior da cidade, produzidas a partir das condições materiais de
vida próprias de cada classe social.
Por essas razões, propomos que o foco de análise dessas questões seja voltado para a
Região Metropolitana do Rio de Janeiro – local de moradia, estudo, circulação e de trabalho de
nossos educandos – e o trabalho pedagógico poderá ser pautado em dois conceitos
fundamentais: cidade e cidadania.
É importante pensar que a cidade do Rio de Janeiro, como várias outras cidades
brasileiras, teve sua origem na política econômica colonial de exploração, aplicada em toda a
América Latina e passando, a partir de meados do século XIX, por um processo de expansão
comandado pela lógica do modo de produção capitalista.
O resultado desse confronto pela ocupação espacial, seus atores e suas estratégias,
evidenciam-se com o surgimento da dicotomia entre centro e periferia, áreas nobres e áreas de
risco, bairros ricos e bairros pobres. Esse quadro demonstra a flagrante contradição da sociedade
capitalista e denuncia historicamente a exclusão social e econômica presentes na realidade
brasileira em escala nacional, regional, e por que não dizer local.
Como resgate desse processo, devemos buscar, na história da cidade do Rio de Janeiro,
a análise das constantes reformas urbanas que a cidade tem passado desde o início do século
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XX. A partir de discussões e debates em torno dos interesses que essas reformas vêm atendendo
e da concepção de cidade a elas subjacente, pode-se abrir caminho para reflexões sobre o papel
do cidadão no ato de pensar a cidade, ou seja, na participação da sociedade organizada na
elaboração de projetos e nas decisões que envolvem o futuro da cidade.
Tal procedimento possibilita o aprofundamento do conceito de cidadania, sugerindo seu
resgate histórico e os significados que lhe têm sido atribuídos na atualidade.
Refletir sobre o espaço urbano e a cidadania significa levar em conta a luta de boa parte
da população por melhores condições de moradia, de trabalho e de lazer. Por isso, a
programação curricular não deve descartar as questões socioambientais que marcam as
metrópoles brasileiras em geral: saneamento básico, poluição, enchentes e deslizamentos de
terra são problemas que atingem sobremaneira os espaços ocupados, principalmente, pela classe
trabalhadora da cidade.
Essas questões exigem o estudo da dinâmica da natureza local, sem o qual dificilmente
se compreenderá a complexidade de tais problemas, ou seja, é preciso relacionar fatores como o
relevo, o clima e a rede hidrográfica da cidade ao processo histórico de ocupação humana do
sítio urbano para chegarmos às possíveis causas e soluções de grande parte dos problemas
estruturais enfrentados atualmente. Como mediação desse estudo, é fundamental a análise
crítica da relação entre o poder público, as questões socioambientais e a luta da classe
trabalhadora, representada pela atuação dos movimentos sociais urbanos, pelo direito à cidade.
No campo da diversidade cultural, temas como o preconceito étnico-racial e o
movimento negro na cidade, a questão de gênero, materializada na falta de isonomia no espaço
social entre homens e mulheres, e o direito dos idosos, podem ser tratados e aprofundados. O
tema juventude, e suas múltiplas identidades, também é bastante relevante por ser pouco
abordado em nossas escolas e por ser essa faixa etária também parte do público-alvo do PEJA,
mas devemos ter o cuidado de não fazê-lo em detrimento dos demais. Os jovens, e em especial
os jovens pobres, se constituem em fonte de preocupação, em função da maneira brutal com que
a desigualdade social e a crise econômica afetam suas perspectivas de vida, suas expressões
culturais e suas formas de ver o mundo. Assim, torna-se necessário desvelar e reconhecer as
culturas negadas da cidade, analisando suas origens, conflitos e influências nos diversos grupos
e classes sociais.

Podemos ainda levar o educando a redescobrir e pensar as manifestações culturais
urbanas como forma de luta e de resgate social e cultural, como já vem acontecendo em
iniciativas que envolvem, por exemplo, a dança do jongo no Morro da Serrinha, em Madureira,
o grupo Afro-reggae, de Vigário Geral, a Feira das Tradições Nordestinas, em São Cristóvão e
em várias atividades que abrangem o carnaval carioca. Além disso, um amplo debate acerca da
democratização do acesso aos equipamentos culturais produzidos pelo poder público pode ser
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estimulado na perspectiva de se questionar a visão predominante de cultura. Por fim, é possível
pensarmos formas de incentivo a movimentos culturais, surgidos a partir da situação de
opressão vivenciada pelos trabalhadores da cidade.
CONSIDERAÇÕESFINAIS
Concluindo, essa proposta pretende, por meio de uma seleção temática, unir objetos de
estudo e conhecimentos interdisciplinares em História e Geografia, com o intuito de contribuir
para a superação da dificuldade na junção desses dois componentes curriculares. É, porém,
aberta às diferentes visões de mundo dos educadores, possibilitando a nós, profissionais do
Programa de Educação de Jovens e Adultos, autonomia na organização do trabalho, tendo em
vista a realidade local. Destacamos, ainda, seu caráter provisório, haja vista a necessidade
permanente de sua atualização, em face à própria dinâmica da História e da Geografia.
Objetiva-se, pois, e principalmente das experiências vividas no processo de
aprendizagem, que nós possamos desenvolver uma prática pedagógica que auxilie os estudantes
na apropriação da leitura, da escrita e das ciências humanas, refletindo sobre os elementos da
prática educativa que possibilitam o desenvolvimento da consciência crítica e contribuam para a
formação de uma nova ética nas relações dos seres humanos entre si e com a natureza, num
movimento permanente de ação-reflexão sobre a própria realidade.
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ANEXO 07
TEXTOS DE APOIO DA AULA DO DIA 03.04.2012
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