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RESUMO
SOUZA, R. Q. G. Relação do professor com o PROEJA: interdiscursos do permanecer nessa
modalidade da educação. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2017.
A sociedade brasileira tem reproduzido um modelo de educação pautado na dualidade
estrutural que acirra as desigualdades socioculturais e, principalmente, as econômicas. As
instituições de ensino ofertam uma educação academicista para as classes média e alta
visando formar as classes dirigentes; enquanto as escolas que atendem a um público menos
favorecido voltam-se para uma educação na instrumentalidade para o trabalho. O próprio
sistema educacional reproduz esses espaços de luta de cunho social. Nesse contexto, a
possibilidade de integração entre Ensino Médio e Ensino Profissionalizante, constante no
Decreto n. 5.154/2004, representa uma possibilidade de avançar em busca de uma educação
igualitária, visto que a formação integrada é voltada para a articulação das dimensões ciência,
trabalho e cultura como partes indissociáveis da formação humana, que visa contribuir,
efetivamente, para o ingresso digno no mundo do trabalho e, sobretudo, contribuir para uma
melhor participação social, econômica, cultural e política desse indivíduo na sociedade. Esta
dissertação teve como objetivo investigar a relação do professor com o PROEJA, tendo em
vista identificar e analisar os modos de permanência docente no curso de eletrotécnica na
modalidade de jovens e adultos do Instituto Federal Fluminense – campus Campos Centro
com o intuito de avaliar como é garantido o direito de jovens e adultos a uma formação
integrada. A pesquisa justificou-se pela intenção de avançar nas discussões sobre a
permanência docente e suas relações diretas e indiretas com a permanência discente. Os dados
da pesquisa foram obtidos através de entrevistas com docentes, que constituíram um corpus
para análise do discurso dos professores. Face ao objetivo de investigar os modos de
permanência docente, tomamos como base os pressupostos teórico-metodológicos da Análise
do Discurso, uma abordagem qualitativa de cunho exploratório e investigativo. Assim, a partir
dos resultados, observamos que os docentes mostram-se engajados na modalidade do
PROEJA em perspectivas diferentes, ou seja, as percepções docentes assumem, no contexto
escolar, sentidos que oscilam da aproximação a não aproximação do sujeito. Essa oscilação é
oriunda da tensão inerente ao ato de ensino-aprendizagem que provoca uma dependência
recíproca de sucesso ou fracasso entre aluno e professor.
Palavras-chave: permanência docente; PROEJA; análise do discurso.

ABSTRACT

SOUZA, R. Q. G. Teacher relationship with PROEJA: interdiscourses of staying in this form
of education. Campos dos Goytacazes, RJ: StateUniversity of Norte Fluminense Darcy
Ribeiro – UENF, 2017.
Brazilian society has reproduced an education model based on the structural duality that
aggravates socio-cultural and, mostly, economic inequalities. Educational institutions offer an
academicist education for the middle and upper classes, in order to form the ruling
classes;whilst the schools that servedisadvantaged students turn to an education in
instrumentality for work. The educational system itself reproduces these struggle spaces of
social nature. In this regard, the possibility of integration between high school and vocational
training, contained in Decree 5.154/2004, represents a possibility to advance towards an
egalitarian education, since an integrated formation is centered on the articulation of the
dimensions: science, work, and culture, as inseparable components of the human formation,
aiming to contribute, effectively, to the respectable entrance in the world of work and, above
all, add to a better social, economic, cultural, and political participation of this individual in
society. The objective of the present thesis is to investigate the relationship between the
teacher and the PROEJA, aiming to identify and analyze the ways teachers stay in the course
of electrotechnics, in the youth and adults modality, at the Federal Fluminense Institute –
campus Campos Centro, with the purpose of assessing how the rights of young and adults to
an integrated formation is guaranteed. The research was justified by the intent to advance in
debates about teachers’ permanence and its direct and indirect relationships with students’
permanence. The research data were obtained through interviews with teachers, who
constituted a corpus for the analysis of teachers’ discourse. Regarding the goal of
investigating the ways teachers stay, we based our approach the theoretical and
methodological assumptions of Discourse Analysis, a qualitative approach of exploratory and
investigative nature. Thus, from the results, we observe that teachers are engaged in the
PROEJA modality in different perspectives, i.e., the teaching perceptions encompass, in the
educational context, meanings that oscillate from the approximation to the non-approximation
of the subject. This oscillation comes from the inherent tension in the teaching-learning act
that brings about a mutual dependence between teacher and student in both success and
failure.
Keywords: teacher permanence, PROEJA, discourse analysis.
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INTRODUÇÃO
Ao longo da história, as sociedades de modo geral e, especificamente, a sociedade
brasileira têm reproduzido um modelo de educação pautado na dualidade estrutural que acirra
as desigualdades socioculturais. As instituições de ensino ofertam uma educação academicista
para as classes média e alta visando formar as classes dirigentes; enquanto as escolas que
atendem a um público menos favorecido voltam-se para uma educação na instrumentalidade
para o trabalho. O próprio sistema educacional reproduz esses espaços de luta de cunho
social, perpetuando a dominação política, social e econômica por parte da elite, na qual a
classe dirigente é formada para continuar sendo dirigente e as classes populares para continuar
populares.
Numa proposta de rompimento desse dualismo estrutural, o Plano Nacional de
Educação (PNE), construído a partir do resultado da Conferência Nacional de Educação
(CONAE), busca uma base unitária entre o Ensino Médio e o Ensino Profissionalizante.

A busca da ruptura do dualismo estrutural entre o ensino médio e a
educação pública profissional [...], objetivando a ampliação das
oportunidades educacionais, bem como a melhoria da qualidade de ensino
para essa etapa da educação básica, inclusive na modalidade de educação
de jovens e adultos. Nesse sentido, cabe compreender o ensino médio na
concepção de escola unitária e de escola politécnica, para garantir a
efetivação do ensino médio integrado, na sua perspectiva teórico-políticoideológica, conferindo materialidade à proposta de integração do Decreto
n. 5.154, de 2004, como alternativa inicial, e a instituição plena da escola
unitária [...] (BRASIL, 2010, p. 69-70).

Compreende-se que a possibilidade de integração entre Ensino Médio e Ensino
Profissionalizante, constante no Decreto n. 5.154/2004, representa uma possibilidade de
avançar em busca de uma educação igualitária.
O Ensino Médio integrado ao Técnico pressupõe uma formação integral, ou seja,
voltada para a integração das dimensões da ciência, do trabalho e da cultura como partes
indissociáveis da formação humana. A formação integrada visa contribuir, efetivamente, para
o ingresso digno no mundo do trabalho; contribuir, significativamente, para o prosseguimento
dos estudos no nível superior e, sobretudo, contribuir para uma melhor participação social,
econômica, cultural e política desse indivíduo na sociedade.
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Pensar a perenidade dessa política pressupõe assumir a condição
humanizadora da educação, que por isso mesmo não se restringe a “tempos
próprios” e “faixas etárias”, mas se faz ao longo da vida [...]. Nesse sentido,
o que realmente se pretende é a formação humana, no seu sentido lato, com
acesso ao universo de saberes e conhecimentos científicos e tecnológicos
produzidos historicamente pela humanidade, integrada a uma formação
profissional que permita compreender o mundo, compreender-se no mundo e
nele atuar na busca de melhoria das próprias condições de vida e da
construção de uma sociedade socialmente justa. A perspectiva precisa ser,
portanto, de formação na vida e para a vida e não apenas de qualificação do
mercado ou para ele (DOCUMENTO BASE DO PROEJA, 2007, p. 13).

A integração da educação profissional ao ensino médio possibilita um caminho para
romper com a dualidade estrutural, considerando que a classe trabalhadora pode ser formada
numa perspectiva de formação humana integral e que, dessa forma, ela possa ter a
possibilidade de ser classe dirigente. A formação integral e integrada visa possibilitar ao
jovem e adulto, que muitas vezes termina o ensino médio e interrompe sua trajetória de
estudante para manter seu sustento e o de sua família, a chance de poder escolher um trabalho
em uma função mais prestigiada, em atividades mais complexas como as profissões técnicas
de nível médio, e não exclusivamente em atividades periféricas. Dessa forma, a
universalização do PROEJA assume outro papel importante além do de formação inicial, uma
vez que possibilita a inserção no trabalho com uma profissão e o acesso ao ensino superior
(MOURA, 2006, p. 61).
A formação humana integral baseada na concepção de trabalho como princípio
educativo significa compreender que o ser humano se torna humano por meio do trabalho.
Portanto, é por meio do trabalho que se produz conhecimento que, validado por um grupo
social, é elevado ao grau de teoria e ciência e se torna força produtiva, tendo como eixo
educativo estruturante o trabalho como princípio educativo. Isso significa que, pelo trabalho,
o homem desenvolve, aprende, conhece, desafia, supera, relaciona-se e, devido a essas
habilidades da sua ação transformadora, modifica a visão que ele tem do mundo e de si
mesmo.
A formação integrada se torna muito mais significativa quando esse sujeito é um
jovem ou um adulto que volta à escola, uma vez que lhe tiraram, de alguma forma, o direito à
educação básica1 (LDB), ao processo de escolarização formal ou tiveram sua escolaridade
1

O art.37º § 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam
efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do
alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. O art. 4º, inciso VII, da
LDB impõe a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades
adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de
acesso e permanência na escola.
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interrompida por algum motivo. Essa volta à escola compreende uma segunda chance não
apenas para ele conseguir um melhor emprego, pois isso seria simplificar o significado do
trabalho como princípio educativo; mas sim, uma oportunidade de uma formação integral que
vá contribuir para uma melhor participação dele no mundo.
Conforme expresso no próprio nome, o Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional à Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos – PROEJA –
visa oferecer, além do ensino médio, uma qualificação profissional em nível técnico para os
jovens e adultos que estavam afastados dos bancos escolares. Em 2008, o PROEJA deixou de
ser considerado Programa, mas o nome, PROEJA, continua a ser usado para referir-se à
modalidade da Educação de Jovens e Adultos.
A educação pública de Jovens e Adultos sempre fez parte da minha trajetória
profissional. Desde 1994, atuo como docente em diversas esferas educacionais, assim como
em vários níveis de escolaridade e venho testemunhando o modo como as instituições
públicas de ensino vêm sendo tratadas com pouca importância e descaso pelo poder público,
dado às estatísticas oficiais presentes nos dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que registram os resultados das avaliações externas,
revelando que os indicadores de rendimento escolar estão muito aquém da proficiência média
desejada pelas instituições de ensino, apesar de a educação fazer parte, sempre com destaque,
das plataformas políticas nos períodos eleitorais.
Esse quadro ganha maior amplitude, quando o foco das análises dos baixos Índices de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) são os alunos da Educação de Jovens e Adultos
(EJA), na qual possuem em sua história alguns avanços e retrocessos em relação às políticas e
aos programas a ela destinados.
Como professora da EJA, no município e no estado por 17 anos até o ano de 2011,
sempre questionei as políticas da escola pública e, agora, como professora do Instituto Federal
Fluminense na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), desde 2011, esses
questionamentos ficaram mais latentes, uma vez que esta instituição oferece uma realidade
diferente das outras instituições nas quais trabalhei. A realidade da EJA nas escolas
municipais e estaduais onde atuei como professora apresentava muitas dificuldades que
recaíam nos problemas de estrutura física da escola, dos recursos pedagógicos, dos baixos
salários dos professores e outros. Mas, a realidade dos Institutos Federais é outra, o campus
no qual trabalho oferece uma ótima estrutura física e pedagógica - salas amplas e arejadas, ar
condicionado, banheiros, laboratórios, quadra em ótimo estado, estrutura de multimídia em
todas as salas, recursos para visitas técnicas, assistência estudantil, equipe multidisciplinar,
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atendimento médico, incentivo para capacitação dos docentes, plano de cargos, adicional para
dedicação exclusiva dos docentes e o salário não é dos piores.
Além disso, as Instituições Federais de Educação, estabelecidas com notoriedade
devido à abrangência nacional e à qualidade na oferta de educação profissional integrada ao
ensino médio, adquire uma função expressiva nesse contexto da Educação de Jovens e
Adultos quando são convocadas a assumir o desafio de integrar três campos da educação: o
ensino médio, a formação profissional técnica de nível médio e a Educação de Jovens e
Adultos2.
No entanto, as condições materiais e pedagógicas que dispõem os Institutos Federais
não são suficientes para garantir um resultado pleno na Educação de Jovens e Adultos, ou
seja, percebe-se que tais condições, embora sejam fundamentais para a permanência docente,
discente e, sobretudo, para realização do curso em si, não são os únicos fatores determinantes.
Assim, apesar dos investimentos do Governo Federal, a implantação do PROEJA
contou com alguns fatores que contribuíram para que esse programa não alcançasse seus
objetivos plenamente. Dentre eles, uma parcial rejeição ao PROEJA, reforçando a visão
elitista e preconceituosa em relação a esses sujeitos.
A obrigatoriedade, por meio do Decreto nº 5.478/2005, da Rede Federal de Educação
em implantar o PROEJA causou muita dificuldade de aceitação3 e até hoje há uma intensa
discussão em torno dessa modalidade de educação. No entanto, há docentes dos Institutos
Federais que permanecem nessa modalidade de educação e querem continuar permanecendo,
uma vez que, como docente EBTT, podem atuar no ensino Básico, Técnico ou Tecnológico
(EBTT). Aliás, não há um campo específico de atuação nos Institutos Federais, ao contrário, o
docente que ingressa nessa instituição pode atuar em quaisquer destas modalidades
oferecidas, como no ensino médio, no ensino médio integrado à educação profissional, no
ensino técnico subsequente, na educação de Jovens e Adultos, no ensino superior e na pósgraduação. Não há uma obrigatoriedade nem um prazo determinado de atuação em quaisquer
2

Nesse contexto, as instituições federais de educação, incluindo a Rede Federal de Educação Profissional de
Tecnológica, têm papel relevante. Algumas características dessa Rede Federal de EPT potencializam a função
que as instituições a ela vinculadas podem assumir nesse processo. Em primeiro lugar, estão presentes em quase
todos os estados da federação. Em segundo, mas não com menor importância, está a experiência e a qualidade
com que reconhecidamente atuam no ensino médio e na educação profissional técnica de nível médio (MOURA
E HENRIQUE, 2007, p. 23).
3
Na esfera político-pedagógica, as poucas IFETs que ofereciam EJA, à época da publicação do mencionado
Decreto, não o faziam na forma integrada à Educação Profissional. Dentre as experiências registradas na Rede,
se destacam as dos CEFET de Pelotas/RS, Santa Catarina, Espírito Santo, Campos/RJ e Roraima. Entretanto, em
nenhum dos casos havia oferta integrada entre o Ensino Médio e a Educação Profissional. A maioria delas diz
respeito apenas à educação básica, enquanto algumas relacionam educação básica e profissional na forma
concomitante (MOURA, 2006).
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dessas modalidades. Não há também uma formação específica para atuar no PROEJA, “tratase de uma inovação educacional, de maneira que ainda não há formação sistemática de
docentes para nela trabalhar” (MOURA e HENRIQUE, 2007, p. 26).
Diante dessas comparações e constatações, alguns questionamentos despertados
desdobraram-se no foco deste trabalho: de que modo os professores da rede federal
permanecem no PROEJA - uma modalidade tão estigmatizada como aqueles que têm muita
dificuldade de aprendizagem?
Essas questões também me motivaram a ingressar no grupo de pesquisa “Diagnóstico
da qualidade de ensino do PROEJA: um estudo na Região Norte e Noroeste Fluminense com
foco nos aspectos formativos e metodológicos” – CAPES/OBEDUC, e no “Núcleo de
Estudos sobre Acesso e Permanência na Educação” – NUCLEAPE – IFFluminense/UENF, e
a estudar a fundo essa modalidade do PROEJA. Além de questionar-me enquanto educadora e
de compreender que é fundamental ter conhecimentos mais aprofundados sobre essa
modalidade da educação, percebi que o ingresso nesses grupos de estudo e pesquisa
representaria ter maior embasamento teórico para realizar esta pesquisa e não recair num
ativismo.
Diante desse meu interesse somado à responsabilidade, como professora, pela
participação da formação desses sujeitos que acreditam que o ingresso nessa instituição
federal significa uma possibilidade não apenas ao ingresso no mercado de trabalho, mas ao
mundo do trabalho e, principalmente, de uma chance de usufruir do cotidiano escolar e de
uma formação acadêmica, sinto-me motivada a buscar respostas às minhas indagações e a
contribuir com as discussões sobre a educação ofertada aos jovens e adultos.
No entanto, em contrapartida à visão negativa em relação ao PROEJA, que acarreta na
evasão docente ou até mesmo na evasão discente, propõe-se olhar esse quadro por outro
ângulo, quer dizer, pela perspectiva da permanência, desviando o olhar negativo da evasão e
voltando-se para um olhar positivo: o fato de que professores permanecem no PROEJA.
Nesse sentido, essa pesquisa justifica-se pela possibilidade de constituir, por meio da
perspectiva da permanência, o ponto de partida para outras investigações que buscam
contribuir com essas discussões sobre a educação ofertada para a modalidade de jovens e
adultos.
Apresenta-se, pois, como objetivo geral investigar a relação do professor com o
PROEJA, tendo em vista identificar e analisar os modos que levam o professor a permanecer
nessa modalidade de educação, com o intuito de avaliar como é garantido o direito de jovens e
adultos a uma formação integrada. Tal propósito remete aos objetivos específicos a seguir:
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Constituir o perfil dos professores que atuam no PROEJA;



Analisar as histórias de vida a partir do aporte teórico selecionado;



Apresentar os perfis metafóricos dos docentes entrevistados que atuam no PROEJA do
IFFluminense – campus Centro;



Contrapor as razões que levam professores a permanecer e a não permanecer no
PROEJA.

O referencial teórico desta pesquisa adota a perspectiva das histórias de vida temática
como meio de investigar os fatores de permanência do professor no PROEJA. Na busca pela
sustentação empírica nas histórias de vida, optamos pela Análise do Discurso, abordagem
teórico-metodológica fundamentada na concepção de discurso como uma construção num
contexto histórico-social que revela marcas ideológicas. Portanto, trata-se de uma pesquisa
qualitativa, uma vez que essa pesquisa considera relevantes os aspectos de natureza
sociológica e as relações complexas que envolvem os sujeitos, permitindo extrair do objeto os
elementos que fizeram parte da construção dos sentidos da sua história de vida.
Para a coleta de dados, optou-se por aplicar uma entrevista para a caracterização dos
professores, buscando extrair informações de natureza qualitativa para definir o perfil do
público alvo. Durante a entrevista, procurou-se criar um ambiente onde o professor se sentisse
à vontade para relatar sua história de vida temática, ao mesmo tempo em que íamos
conduzindo a entrevista para o foco da pesquisa, procurando identificar o percurso escolar, a
formação, o tempo de carreira no magistério e de atuação no PROEJA e a relação com essa
modalidade.
Os depoimentos foram gravados num momento marcado previamente com seis
professores efetivos do quadro de docentes do Curso de Eletrotécnica na modalidade de
Jovens e Adultos do IFFluminense – campus Centro. Esses momentos foram com cada
professor separadamente, num tempo de no máximo 40 minutos, nos quais tais professores
tiveram um espaço de escuta, onde narraram episódios, crenças, ideias, concepções, enfim, o
que ele próprio achou relevante na sua relação com o PROEJA. De posse das gravações, essas
entrevistas foram transcritas constituindo-se num corpus para a Análise do Discurso (AD), no
qual se pretende identificar os modos de permanência do professor no PROEJA, assim como
os sentidos dessas relações no contexto discursivo.
A pesquisa apresentada nesta dissertação foi organizada em mais cinco capítulos além
da presente introdução. No primeiro capítulo, intitulado “A Educação de Jovens e Adultos no
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contexto nacional – relações com o PROEJA”, buscamos contextualizar, nacionalmente, essa
modalidade da educação, retratando o percurso histórico e legal da Educação de Jovens e
Adultos, perpassando pela implantação do Programa Nacional de Integração da Educação de
Jovens e Adultos (PROEJA) nos Institutos Federais, particularmente, no Instituto Federal
Fluminense até chegar ao panorama atual.
No segundo capítulo, intitulado “A formação docente para a Educação Profissional”,
remontamos o contexto histórico da formação do docente desde as Escolas de Aprendizes
Artífices até os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, trazendo reflexões
sobre a importância de se abrir espaço para uma formação docente que correlacione os
conteúdos pedagógicos à realidade social, cultural e política desse sujeito-aluno e aos
objetivos de formar o cidadão para o mundo do trabalho.
No terceiro capítulo, intitulado “Permanência e docência”, buscamos compreender a
permanência docente na configuração socioescolar da sociedade contemporânea e a tensão
instalada no processo ensino-aprendizagem.
No quarto capítulo, intitulado “Arquitetura teórico-metodológica”, descrevemos os
referenciais teóricos e metodológicos que embasaram a pesquisa, assim como o caminho
percorrido para a coleta dos dados.
No quinto capítulo, intitulado “Análise e interpretação dos dados”, apresentamos a
análise dos discursos e os retratos metafóricos dos docentes entrevistados.
Por fim, discorremos sobre as considerações finais do trabalho, além de acenarmos
para a possibilidade de trabalhos futuros.
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO CONTEXTO NACIONAL –
RELAÇÕES COM O PROEJA

1

Este primeiro capítulo foi destinado à contextualização, em âmbito nacional, da
Educação de Jovens e Adultos. Buscou-se traçar um painel histórico e legal dessa modalidade,
compreender as especificidades dos docentes e dos discentes que atuam nesse campo, analisar
o percurso de implantação dos Institutos Federais e o processo de criação do PROEJA para,
enfim, situar no atual cenário a configuração e as concepções acerca dos docentes envolvidos
nesta modalidade da educação no Instituto Federal Fluminense, situado na cidade de Campos
dos Goytacazes, interior do Estado do Rio de Janeiro.

1.1

Aspectos históricos e legais da Educação de Jovens e Adultos

A Educação de Jovens e Adultos regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
do Ministério da Educação, modalidade da educação conhecida como EJA, atende um público
que, por algum motivo, não completou sua escolarização na idade regulamentar. De acordo
com o censo escolar da Educação Básica de 2014, há um pouco mais de 3,5 milhões de
estudantes matriculados na Educação de Jovens e Adultos (2.284.122 no Ensino Fundamental
e 1.308.786 no Ensino Médio). Conforme mostra a Tabela 1.
Tabela 1 – Evolução do Número de Matrículas na Educação Básica por Modalidade e Etapa de
Ensino – Brasil – 2008/2014
Matrículas na educação básica por modalidade e etapa de ensino
Ensino Regular
Ano

2008
2010
2012
2014
∆%
2012/
2013

Total
Geral

53.232.868
51.549.889
50.545.050
49.771.371
-6,5

Educação
Infantil
(Total)

Ensino
Fundam.
(Total)

6.719.261
6.756.698
7.295.512
7.855.991
-16,9

32.086.700
31.005.341
29.702.498
28.459.667
-11,3

Ensino
Médio
(Total)

Educ.
Profis.

Educ. de Jovens e
Adultos
Fundam.
Médio

(concomitante e
subsequente)

(Total)
8.366.100
795.459 3.295.240
8.357.675
924.670 2.860.230
8.376.852 1.063.655 2.561.013
8.300.189 1.374.569 2.284.122
-0,8
72,8
-30,7

1.650.184
1.427.004
1.345.864
1.308.786
-20,7

Educação
Especial
Classes
Classes
especiais e comuns alunos
escolas
incluídos
exclusivas
319.924
218.271
199.656
188.047
-41,2

375.775
484.332
620.777
698.768
86,0

∆% = Diferença percentual

Fonte: IPEA – Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, 2013, elaborado pela autora.
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Comparando esse número de matrículas dessa modalidade da educação com o número
de matrículas no ano de 2008 (3.295.240 no Ensino Fundamental e 1.650.184 no Ensino
Médio), percebeu-se que houve uma queda de 30,7% no Ensino Fundamental e 20,7% no
Ensino Médio na procura de jovens e adultos por instrução.
Esses números vieram caindo significativamente nos últimos anos, fato que vai na
contramão das conquistas e dos avanços apresentados pela história da educação. Por que o
número de matrículas vem caindo? Por que esses estudantes estão matriculados nessa
modalidade de educação? Por que eles não conseguiram concluir seus estudos na idade
regular? Quais são as especificidades dessa modalidade de educação? Para respondermos a
essas e outras perguntas, será necessário conhecer quem são esses sujeitos, como se deu o
percurso histórico da Educação de Jovens e Adultos e compreender os desafios pelos quais
essa modalidade enfrenta suas demandas e limites.
Para tanto, voltaremos nosso olhar para o passado, para a história da educação
brasileira. Não se pretende aqui mostrar toda a história, pois isso implicaria adentrar um
universo vasto de práticas formativas, visto que a ação educativa não é tarefa exclusiva da
escola, pois se realiza também nos espaços informais, como família, igreja, trabalho, redes
sociais e nos demais convívios socioculturais. Sendo assim, a intenção é destacar os
momentos mais significativos ao longo dos séculos para delinear o panorama histórico da
educação de jovens e adultos. Estabelecer essa visão panorâmica é de extrema importância
para compreender os traços da nossa prática escolar, pois o modelo de educação de uma
sociedade reflete a história desta.
Os primeiros registros da história da educação brasileira se deram no período colonial
com a chegada dos portugueses ao Brasil. Os padres jesuítas faziam parte de uma ordem
religiosa católica chamada Companhia de Jesus e chegaram com as expedições colonizadoras
portuguesas com o objetivo de disseminar a fé católica e catequizar os índios.

A educação de adultos nasceu, no Brasil, juntamente com a educação
elementar comum. Como sabemos através do ensino das crianças, os jesuítas
buscavam também atingir seus pais; além disso, era tentada a catequese
direta dos indígenas e nesses casos a alfabetização e transmissão do idioma
português servia como instrumento de cristianização e aculturação dos
nativos (PAIVA, 1973, p. 165).

Coube aos jesuítas o papel de educadores, uma vez que a leitura e a escrita se fizeram
presentes no processo de cristianização e catequese. A Língua Portuguesa passou a ser a
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língua oficial falada no Brasil e as atividades educacionais da Companhia foram ganhando aos
poucos um papel de destaque. Os jesuítas fundaram as primeiras instituições de ensino do
Brasil, situadas nos principais centros administrativos coloniais. Dessa forma, todo acesso ao
conhecimento laico da época era controlado pela Igreja.

A Ordem dos Jesuítas não foi, entretanto, criada só com fins educacionais;
ademais, parece que no começo não figuravam esses entre os propósitos, que
eram antes a confissão, a pregação e a catequização. Seu recurso principal
eram os chamados “exercícios espirituais”, que exerceram enorme influência
anímica e religiosa ente os adultos. Todavia pouco a pouco a educação
ocupou um dos lugares mais importantes, senão mais importante, entre as
atividades da Companhia (LUZURIAGA, 1975, p. 118-119).

O Ratio Atque Institutio Studiorum Societatis Jesu, mais conhecido como Ratio
Studiorum, foi uma metodologia de ensino que estabelecia o fazer pedagógico e a
administração do sistema educacional a ser seguido pelos padres jesuítas que atuavam não
apenas no Brasil Colônia, mas também em Portugal. Inicialmente, os jesuítas cumpriram o
seu papel de catequizar e converter o índio à fé católica e à cultura portuguesa. Após essa
primeira fase, os jesuítas passaram a atender também aos filhos dos colonizadores e aos
demais membros da Colônia. Essa segunda atuação correspondeu à fase de consolidação do
sistema educacional jesuítico.

O Ratio Studiorum não era um tratado sistematizado de pedagogia, mas sim
uma coletânea de regras e prescrições práticas e minuciosas a serem seguidas
pelos padres jesuítas em suas aulas. Portanto, era um manual prático e
sistematizado que apresentava ao professor a metodologia de ensino a ser
utilizada em suas aulas. Apresentava como peculiaridades a centralização e o
autoritarismo da metodologia, a orientação universalista, a formação
humanista e literária e a utilização da música (SHIGUNOV; MACIEL, 2008,
p. 180).

A Companhia de Jesus acumulou bens e terras ao longo da colonização. No entanto, as
disputas de interesses desencadearam os conflitos com os bandeirantes e os embates com a
Coroa Portuguesa. As novas diretrizes coloniais portuguesas impostas aos índios e jesuítas
deram início as Guerras Guaraníticas seguidas da expulsão dos jesuítas das terras brasileiras.

Com a desorganização do sistema de ensino produzido pela expulsão dos
jesuítas do Brasil em 1759, somente no Império voltaremos a encontrar
informações sobre ações educativas no campo da educação de adultos
(HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 109).
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Com a expulsão dos jesuítas, a educação ficou sob a responsabilidade do Império.
Nesse período, o acesso à educação era, especificamente, para os filhos dos colonizadores
portugueses (brancos e masculinos). É nesse contexto de exclusão de pobres, negros, índios,
mulheres e adultos que se delineia a história da educação brasileira.
A chegada do príncipe regente D. João VI ao Brasil com sua corte portuguesa, em
1808, representou um momento de profundas mudanças políticas, econômicas e culturais para
o país, que passou a ser a capital da metrópole e não apenas uma colônia. Dentre as medidas
tomadas, podemos destacar a criação da Biblioteca Nacional e das escolas de ensino superior.
Contudo, apesar dos avanços os quais colocaram o país no intercâmbio com o mundo para
receber e acomodar a aristocracia portuguesa, essas mudanças visavam atender aos interesses
da elite monárquica e pouco afetaram o cenário educacional excludente das classes populares.
A Constituição Imperial de 1824, primeira conquista no campo do direito, visou
ampliar a educação garantindo a todos os cidadãos a instrução primária e gratuita, no entanto,
essa lei ficou restrita a uma pequena parcela da população pertencente à elite. Portanto, ao
mesmo tempo em que se avançou no campo legal da educação e, sobretudo, na conquista da
primeira Constituição Brasileira, praticamente nada mudou a respeito da escolarização do
público jovem e adulto durante todo o período imperial.

O direito que nasceu com a norma constitucional de 1824, estendendo a
garantia de uma escolarização básica para todos, não passou da intenção
legal. A implantação de uma escola de qualidade para todos avançou
lentamente ao longo da nossa história (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p.
109).

Entre o que se propôs e o que se cumpriu nesse período imperial, a maior parcela
prejudicada da população foi a classe popular, pelo fato desses sujeitos, juridicamente, não
serem reconhecidos como cidadãos e, por terem essa condição, a lei não permitia oferecerlhes a educação primária prevista.
A discussão sobre como atender as classes menos favorecidas nos processos formais
da educação vem desde o Império, no entanto, as medidas privilegiavam apenas a elite. O Ato
Adicional de 1834 previa a instrução primária e secundária de todos os cidadãos a cargo das
províncias e reservaram ao governo imperial, instância com mais recursos, o atendimento à
elite. Desse modo, ficou evidente que a prioridade e interesse do Império eram escolarizar a
aristocracia, deixando à mercê da sorte ou da solidariedade dos grupos voluntários de
alfabetizadores a escolarização de praticamente toda a população, uma vez que as províncias
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contavam com poucos recursos para promover a instrução de um número estimado em 14
milhões de pessoas.

O pouco que foi realizado deveu-se aos esforços de algumas Províncias,
tanto no ensino de jovens e adultos como na educação das crianças e
adolescentes. Neste último caso, chegaríamos em 1890 com o sistema de
ensino atendendo apenas 250 mil crianças, em uma população total estimada
em 14 milhões. Ao final do Império, 82% da população com idade superior a
cinco anos era analfabeta (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 109).

Vale destacar que o pouco feito pela Educação de Jovens e Adultos nesse período não
foi pelo direito, pois este lhes foi negado durante muito tempo, mas pela iniciativa de alguns
grupos autônomos e voluntários, movidos pela solidariedade e caridade, em ministrar aulas
para tirar esses sujeitos da condição de incapacidade e dependência com que o Império lhes
impunha.

Em muitas províncias, também se observa, principalmente na segunda
metade do século XIX, a criação de associações de intelectuais que, entre
suas atividades, ministravam cursos noturnos para adultos como uma forma
de regenerar a massa de pobres brancos, negros livres, libertos e até mesmo,
em alguns casos escravos. Era preciso iluminar as mentes que viviam nas
trevas da ignorância para que houvesse progresso (SOARES; GALVÃO,
2005, p. 261).

A Constituição republicana de 1891 consagrou uma concepção de federalismo em que
a responsabilidade pelo ensino público foi descentralizada nas províncias e municípios. Coube
à União, no que se refere à educação primária, “no art. 35 § 2º, que incumbe, outrossim, ao
Congresso, mas não privativamente, animar no país o desenvolvimento das letras, artes e
ciências” (BRASIL, 2000, p. 14). Dessa forma, o governo delegava a responsabilidade com o
ensino elementar para as outras instâncias e, mais uma vez, privilegiava a elite econômica
relegando a um plano secundário a educação popular.

Mais uma vez garantiu-se a formação das elites em detrimento de uma
educação para as amplas camadas sociais marginalizadas, quando novamente
as decisões relativas à oferta de ensino elementar ficaram dependentes da
fragilidade financeira das Províncias e dos interesses das oligarquias
regionais que as controlavam politicamente (HADDAD; DI PIERRO, 2000,
p. 109).

As décadas de 20 e 30 foram marcadas por grandes movimentos que passaram a exigir
que o poder público se responsabilizasse pela educação básica. As discussões se
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intensificaram em torno da ampliação do número de escolas, do horário escolar integral, da
obrigatoriedade, da gratuidade e da educação para os adultos. Havia uma preocupação geral
com a educação das camadas populares em virtude dos altos índices do analfabetismo
brasileiro comparados aos dos demais países e, principalmente, porque a economia do país
dependia de uma mão-de-obra qualificada, portanto se fazia necessário agregar a educação
para obter produtividade.

Nos aspectos educacionais, a nova Constituição propôs um Plano Nacional
de Educação, fixado, coordenado e fiscalizado pelo governo federal,
determinando de maneira clara as esferas de competência da União, dos
estados e municípios em matéria educacional: vinculou constitucionalmente
uma receita para a manutenção e o desenvolvimento do ensino; reafirmou o
direito de todos e o dever do Estado para com a educação; estabeleceu uma
série de medidas que vieram confirmar este movimento de entregar e cobrar
do setor público a responsabilidade pela manutenção e pelo desenvolvimento
da educação (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 110).

A Revolução de 30 trouxe muitas mudanças políticas, econômicas e sociais que
favoreceram uma preocupação geral com a educação das camadas populares, na qual se exigia
uma definição do papel do Estado em relação à educação e, consequentemente, abriu-se um
espaço para se pensar também a educação de jovens e adultos. Nesse contexto da história, a
estagnação econômica do país foi relacionada ao alto índice de analfabetismo. Era preciso
investir na educação de adultos e, sobretudo na formação profissional. O sistema de educação
para adultos passou a ser de extrema importância para o desenvolvimento do país.

Os sistemas supletivos estaduais começaram a se ampliar a partir da
revolução de 30 tanto quanto os sistemas comuns de ensino, concentrando-se
tal crescimento no Distrito Federal e Estados do Sul, sobretudo nas áreas
urbanas. Entre 1932 e 1937 a matrícula geral em todo o país no ensino
supletivo havia se elevado de 49.132 a 120.826, crescendo a matrícula
efetiva de 39.049 para 89.916 e as unidades escolares de 663 para 1666
(PAIVA, 1973, p. 201).

Com o Plano Nacional de Educação de responsabilidade da União, previsto pela
Constituição de 1934, a educação de adultos foi reconhecida como um problema de política
nacional que deveria ser sanado. Assim, a gratuidade e obrigatoriedade da oferta de ensino
primário foram estendidas a esse público.
Na década de 40, emergem iniciativas com a intenção de qualificar a mão-de-obra e
favorecer o desenvolvimento industrial, como a criação do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI) e outras que vinculavam a educação de adultos à educação
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profissional. O analfabetismo passou a ser uma preocupação das elites intelectuais e a
educação do povo se tornou objeto de políticas públicas com o intuito de profissionalizar a
força do trabalho como também aumentar o contingente eleitoral, uma vez que o analfabeto
não tinha direito ao voto. “Mas seu pano de fundo é sempre a educação geral para as elites
dirigentes e a preparação para o trabalho para os órfãos, os desamparados” (FRIGOTTO;
CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 7).
A mobilização em torno da educação de jovens e adultos ampliou os recursos e as
oportunidades para esses sujeitos por intermédio de ações e programas governamentais como
a criação do INEP - Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos em 1938, do Fundo Nacional
do Ensino Primário em 1942, da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos - CEAA
em 1947 e a realização do 1º Congresso Nacional de Educação de Adultos em 1947 seguido
do Seminário Interamericano de Educação de Adultos, em 1949. Outro marco importante
dessa trajetória foi a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) em 1952 e a Campanha
Nacional de Erradicação do Analfabetismo (CNEA) em 1958 (PAIVA, 1973, p. 204-205).
As Campanhas se expandiram e persistiram com suas atividades durante muito tempo.
Entretanto, em meados da década de 50, a euforia democrática pela qual guiou as Campanhas
havia passado e as dificuldades começaram a aparecer em virtude das condições políticas,
sociais e econômicas do país. Os recursos orçamentários do Estado ficaram cada vez mais
escassos, dificultando o desenvolvimento das atividades e favorecendo a evasão dos alunos. A
atuação da CEAA, apesar de ter apresentado redução nos índices de analfabetismo, recebeu
muitas críticas em relação à precariedade dos prédios escolares, a inadequação do material
didático, à qualificação do professor, enfim, ao processo educativo em si que se restringia à
mera alfabetização e que em nada favorecia a formação do sujeito crítico e transformador do
mundo.
O reconhecimento do fracasso da Campanha – que sobrevive até 1963
porque estava institucionalizada, mas que começava a ter suas verbas
diminuídas – é de tal ordem que o Ministro da Educação chega a explicitar,
em seu discurso, uma desculpa para tal situação: “não condenemos, porém, o
que até hoje se fez, entre nós, no plano da educação fundamental dirigida aos
adultos ou na simples luta contra o analfabetismo [...] (PAIVA, 1973, p.
220).

No final dos anos 50, a educação de adultos era concebida por duas vertentes: a
educação como projeto de erradicação do analfabetismo e mão-de-obra produtiva; e a
educação como ação libertadora. Em 1958, foi realizado o 2º Congresso Nacional de
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Educação de Adultos, de onde emergiu um programa permanente de enfrentamento do
problema da alfabetização que se desdobrou no Plano Nacional de Alfabetização de Adultos,
dirigido por Paulo Freire.
Nos anos 60, percebeu-se um grande interesse em redefinir os rumos da Educação de
Jovens e Adultos, surgindo reflexões acerca de metodologias, materiais e atuações dos
professores, confrontando velhas concepções e marcando um novo pensar pedagógico. Nesse
período, movimentos de educação e cultura popular ligados à organizações sociais, à Igreja
Católica e a governos desenvolveram experiências de alfabetização de adultos numa
perspectiva político-pedagógica da educação das classes populares difundidas em todo o
mundo pela obra de Paulo Freire, onde o processo educativo promovia a emancipação, a
autonomia, o engajamento social e a conscientização política.

Elevada agora à condição de educação política, através da prática educativa
de refletir o social, a educação de adultos ia além das preocupações
existentes com os aspectos pedagógicos do processo ensino-aprendizagem.
Ao mesmo tempo, e de forma contraditória, no contexto da ação de
legitimação de propostas políticas junto aos setores populares, criaram-se as
condições para o desenvolvimento e o fortalecimento de alternativas
autônomas e próprias desses setores ao provocar a necessidade permanente
da explicitação dos seus interesses, bem como das condições favoráveis à
sua organização, mobilização e conscientização (HADDAD; DI PIERRO,
2000, p. 113).

Em consonância com as concepções freirianas, várias campanhas e programas no
campo da educação de adultos se destacaram nesse período: o Movimento de Educação de
Base (MEB) criado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; o Movimento de Cultura
Popular do Recife; os Centros Populares de Cultura (CPC); a Campanha De Pé no Chão
Também se Aprende a Ler, da Secretaria Municipal de Educação de Natal; o Movimento de
Cultura Popular do Recife; e, finalmente, o Programa Nacional de Alfabetização do
Ministério da Educação e Cultura.
Com o golpe militar de 64, os movimentos de educação e cultura populares foram
reprimidos, seus líderes foram perseguidos e seus ideais foram considerados subversivos.
Praticamente, todos os programas, movimentos e campanhas foram interrompidos, resistindo
pouquíssimas dessas práticas de reafirmação dos interesses populares que atuaram
clandestinamente.

A repressão foi a resposta do Estado autoritário à atuação daqueles
programas de educação de adultos cujas ações de natureza política
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contrariavam os interesses impostos pelo golpe militar. A ruptura política
ocorrida com o movimento de 64 tentou acabar com as práticas educativas
que auxiliavam na explicitação dos interesses populares. O Estado exercia
sua função de coerção, com fins de garantir a “normalização” das relações
sociais (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 113).

Em meio à repressão, alguns programas de caráter conservador foram consentidos ou
mesmo incentivados, como a Cruzada de Ação Básica Cristã (ABC), mas que não persistiram.
Porém, o Governo precisava responder a um direito de cidadania cada vez mais identificado
como legítimo, mediante estratégias que atendessem também aos interesses do regime militar.
Assim, o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) da década de 1970,
conduzido pelo regime militar no sentido de sua legitimação, foi regulamentado pela Lei
5.379 como uma política educacional que visava alfabetizar os adultos, mas que
desconsiderava o potencial do sujeito enquanto ser social, produtor da cultura e transformador
da realidade. Esse programa foi instituído com uma estrutura paralela e autônoma em relação
ao Ministério da Educação e, por meio do slogan - “você também é responsável, então me
ensine a escrever, eu tenho a minha mão domável, eu tenho a sede do saber” - propagava o
curso e recrutava alfabetizadores e adultos analfabetos para fazer parte desse programa. O
método, o material didático, assim como todo processo educativo proposto era padronizado
pela Gerência Pedagógica do MOBRAL Central. Esse material, utilizado indistintamente em
todo Brasil, desconsiderava as especificidades regionais e reforçava a “necessidade do esforço
individual do sujeito em prol da modernização e do desenvolvimento do país”.

Os últimos anos do MOBRAL foram marcados por denúncias que
culminaram na criação de uma CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito –
para apurar os destinos e a aplicação dos recursos financeiros e a divulgação
de falsos índices de analfabetismo. Pedagogicamente, o MOBRAL também
passou a ser criticado. Por não garantir a continuidade dos estudos, muitos
adultos que se alfabetizaram através dele “desaprenderam” a ler e escrever
(SOARES; GALVÃO, 2005, p. 270).

Em 1970, foi criado o Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação e
Cultura, o Projeto Minerva que determinou, por meio da portaria interministerial de nº
408/70, a transmissão de programação educativa em caráter obrigatório por todas as emissoras
de rádio do país.
Paralelamente a toda essa conjuntura educacional, a economia brasileira vivia um
momento onde o setor industrial passava por uma transição do modelo de exportação agrária
para um modelo de importações. Nesse período, em que o sistema educacional foi direcionado
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a atender às demandas da política desenvolvimentista, baseada no fluxo de capitais
internacionais e concentrado no fortalecimento da indústria de base, a escolarização básica
para jovens e adultos adquiriu institucionalidade nas redes de ensino: a Lei 5.692 de 1971
reformou o ensino de 1º e 2º graus e regulamentou o Ensino Supletivo, possibilitando às
pessoas que não terminaram seus estudos, suprir a escolarização e promover a educação
continuada.
Essa lei representou um marco para a educação de jovens e adultos, pois, pela primeira
vez na história do país, foi reservado um capítulo específico para tratar do direito desse
público. Esse curso, de caráter suplente, surgiu com a promessa de uma escola moderna,
voltada para uma escolarização neutra que atendesse toda a sociedade, porém, de nada
incorporou aos preceitos que os movimentos de educação e cultura popular do início da
década de 1960 legaram à educação de adultos; ao contrário, era pautado no conceito
empobrecido de suplência, de compensação e de correção de escolaridade, desprezando toda a
vivência desse sujeito e desconsiderando o conhecimento construído decorrente dela, que
afinal de contas compreende a especificidade desse indivíduo.
As Secretarias de Educação criaram os Centros de Estudos Supletivos (CES) com um
atendimento personalizado através de módulos didáticos, frequência não obrigatória e
destinados aos jovens e adultos interessados em completar sua escolarização. Assim, o Ensino
Supletivo se firmou como cultura do “aligeiramento” e da certificação num tempo reduzido
em detrimento do conhecimento.
O MOBRAL foi extinto em 1985, com a Nova República e com o fim do regime
militar e, nesse mesmo ano, foi criada a Fundação EDUCAR (Fundação Nacional para
Educação de Jovens e Adultos) que desenvolvia ações diretas de alfabetização junto às
instituições e secretarias que recebiam do Governo Federal verbas para a execução do
programa. Em 1990, o governo Fernando Collor de Mello extinguiu a Fundação EDUCAR
como medida de “enxugar” a máquina administrativa para controlar a inflação e as contas
públicas.
Essa política teve curta duração, pois em 1990 – Ano Internacional da
Alfabetização – em lugar de se tomar à alfabetização como prioridade, o
governo Collor extinguiu a Fundação Educar, não criando nenhuma outra
que assumisse suas funções. Tem-se, a partir de então, a ausência do
Governo federal como articulador nacional e indutor de uma política de
alfabetização de jovens e adultos no Brasil (SOARES; GALVÃO, 2005, p.
271).
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A década de 80 foi marcada por significativas mudanças que possibilitaram o
surgimento de movimentos políticos e culturais e de novas organizações da sociedade. A
população foi mobilizada a exigir a redemocratização do país. Esse ambiente foi propício para
desenvolver práticas inovadoras de escolarização de jovens e adultos, favorecendo o
rompimento do sistema de ensino público compensatório do Ensino Supletivo e recuperando
o legado dos movimentos de educação e cultura popular. No âmbito político, promulgou-se a
Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 208 tratou da garantia do direito dos jovens e
adultos à Educação Básica, responsabilizando o Estado por sua oferta pública, gratuita e
universal. A educação de jovens e adultos avançou no campo da legalidade, entretanto, não
houve uma política pública que, efetivamente, garantisse esse direito.
Dentre os movimentos sociais e organizações não-governamentais que emergiram
nesse contexto, destacou-se o MOVA – Movimento de Alfabetização – criado por Paulo
Freire em 1989 durante sua gestão na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, com
uma proposta que reunia Estado e Organizações da Sociedade Civil, para promover a inclusão
social, a redução do analfabetismo de jovens e adultos e assegurar o direito à educação. A
ação pedagógica estava pautada na leitura do mundo na perspectiva do sujeito.

Os Movas se multiplicaram como uma marca das administrações ditas
populares, tendo o ideário da educação popular como princípio de sua
atuação: o “olhar” diferenciado sobre os sujeitos da alfabetização; a
elaboração das propostas a partir do contexto sociocultural dos sujeitos; a
consideração dos sujeitos como copartícipes do processo de formação
(SOARES; GALVÃO, 2005, p. 272).

A Lei 8.069/1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegurou em seu
artigo 54, inciso VI, a “oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do
adolescente trabalhador”, o que demonstrou uma preocupação em garantir ao trabalhador
adolescente uma escola que oferecesse um horário adequado às suas condições de
continuidade dos estudos sem que precisasse parar de trabalhar.
Em 1990, o governo Fernando Collor de Mello lança o Programa Nacional de
Alfabetização e Cidadania (PNAC) com a meta de, em quatro anos, reduzir em até 70% o
analfabetismo. Com o impeachment de Collor, o presidente Itamar Franco colocou em prática,
em 1993, o Plano Decenal de Educação para Todos, cuja meta era erradicar o analfabetismo
em dez anos.
Em 1990, foi realizada na cidade de Jomtien, na Tailândia, a Conferência Mundial
sobre Educação para Todos, cujo objetivo era discutir as funções sociais da alfabetização e
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estabelecer compromissos mundiais para garantir a todos uma educação básica de qualidade,
condição imprescindível para uma vida digna e mais justa. Participaram das discussões a
UNESCO, UNICEF, PNUD, Banco Mundial, organizações intergovernamentais, regionais e
organizações não-governamentais (ONGs). A Conferência de Jomtien resultou na elaboração
de um documento no qual os países firmavam compromissos de metas a serem atingidas
relativamente à educação básica. Dessa forma, os países foram incentivados a elaborar Planos
Decenais de Educação Para Todos, em que as diretrizes e metas do Plano de Ação da
Conferência fossem cumpridas. Em decorrência desse compromisso, o Brasil elaborou o
Plano Decenal de Educação para Todos, cuja meta principal era assegurar, em dez anos (1993
a 2003), às crianças, jovens e adultos uma educação de qualidade com os seguintes objetivos:

1. satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem das crianças, jovens e
adultos, provendo-lhes as competências fundamentais requeridas para a
participação na vida econômica, social, política e cultural do país,
especialmente as necessidades do mundo do trabalho; 2. universalizar, com
equidade, as oportunidades de alcançar e manter níveis apropriados de
aprendizagem e desenvolvimento; 3. ampliar os meios e o alcance da
educação básica; 4. favorecer um ambiente adequado à aprendizagem;
5. fortalecer os espaços institucionais de acordos, parcerias e compromisso;
6. incrementar os recursos financeiros para manutenção e para investimentos
na qualidade da educação básica, conferindo maior eficiência e eqüidade em
sua distribuição e aplicação; 7. estabelecer canais mais amplos e qualificados
de cooperação e intercâmbio educacional e cultural de caráter bilateral,
multilateral e internacional (PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO PARA
TODOS, 1993, p. 37-41).

Em 1996, dez anos depois da extinção do EDUCAR, o governo do presidente
Fernando Henrique Cardoso criou o PAS (Programa de Alfabetização Solidária),
desenvolvido pelo Conselho da Comunidade Solidária, empresas, universidades e prefeituras,
que propunha alfabetizar jovens e adultos nas cidades com baixo IDH - Índice de
Desenvolvimento Humano. Com o status de organização não governamental, a UNESCO
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), em 1999, concedeu
ao PAS o prêmio de “Iniciativas Bem-Sucedidas” na área de educação. No entanto, aqui no
Brasil, o formato do programa recebeu duras críticas por utilizar métodos considerados
ultrapassados, por trazer resultados pouco significativos e por tratar o analfabeto, de forma
preconceituosa, como uma pessoa incapaz.
Com a permanente campanha “Adote um analfabeto”, o PAS contribuiu para
reforçar a imagem de que se faz de quem não sabe ler e escrever como uma
pessoa incapaz, passível de adoção, de ajuda, de uma ação assistencialista. O
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não alfabetizado, mais uma vez, não é visto como um sujeito de direito
(SOARES; GALVÃO, 2005, p. 272).

A aprovação da LDB 9.394/96 representou um avanço significativo na educação de
jovens e adultos por considerar a educação de jovens e adultos como uma modalidade da
educação, pois, nessa condição de modalidade, tinha características específicas e, por isso,
deveria ser pensada de forma singular. Para Paiva (2012, p. 6),

[...] como modalidade que é da educação básica, a EJA não pode ser pensada
como oferta menor, nem menos importante. Modalidade é um modo próprio
de fazer a educação básica, modo esse determinado pelos sujeitos que
recebe: jovens e adultos.

A nova identidade da Educação de Jovens e Adultos constante na LDB 9.394/96
representou outras duas mudanças conceituais: a primeira, pela substituição do termo
“ensino” pelo termo “educação”, valorizando a ação educativa do processo pedagógico; a
segunda, pela substituição da denominação “Supletivo” por “Educação de Jovens e Adultos”,
como modo de superar a concepção de suplência e compensação, apesar de no corpo do texto
continuar (Art. 38) referindo-se a “cursos e exames supletivos”. Sobre essa mudança de
denominação, Soares (2002, p. 12) comentou:

A mudança de ensino supletivo para educação de jovens e adultos não é uma
mera atualização vocabular. Houve um alargamento do conceito ao mudar a
expressão de ensino para educação. Enquanto o termo "ensino" se restringe à
mera instrução, o termo "educação" é muito mais amplo, compreendendo os
diversos processos de formação.

Em 1997, contrapondo-se a este discurso de suplência, de compensação e de correção
de escolaridade da EJA, realizou-se, em Hamburgo, na Alemanha, a V Conferência
Internacional para a Educação de Adultos (CONFINTEA) que adotou um conceito mais
apropriado e justo para a educação de jovens e adultos, passando a suscitar a autonomia, a
igualdade de direito e a participação ativa na sociedade.

A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o século
XXI; é tanto consequência do exercício da cidadania como uma plena
participação na sociedade. Além do mais, é um poderoso argumento em
favor do desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da justiça,
da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e
científico, além de um requisito fundamental para a construção de um
mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz baseada na
justiça (CONFINTEA, 1997, p. 1).
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Igualmente o Parecer CNE/CEB nº 11 (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO,
2000), das Diretrizes Curriculares para a EJA descreve essa modalidade de ensino por suas
funções: reparadora, “o direito a uma escola de qualidade, mas também o reconhecimento
daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano”; equalizadora, “restabelecer sua
trajetória escolar de modo a readquirir a oportunidade de um ponto igualitário no jogo
conflitual da sociedade”; e qualificadora, no sentido de “atualização de conhecimentos por
toda a vida”.
Nesse cenário, percebe-se uma contradição entre essa conquista legal da EJA e os
rumos das políticas educacionais que continuam apontando o lugar da EJA como um lugar
secundário. É o que constatamos com os acordos firmados e com os compromissos
estabelecidos ao longo da história, como por exemplo, em 1998, a criação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e valorização do Magistério
(FUNDEF), um mecanismo pelo qual os recursos públicos de investimentos em educação
eram redistribuídos proporcionalmente ao número de matrículas no ensino fundamental sem
computar a educação de jovens e adultos para efeito dos cálculos dos fundos, ou seja, essa
manobra política acarretou na transferência da responsabilidade com essa modalidade para os
Estados e Municípios.

Ao estabelecer o padrão de distribuição dos recursos públicos estaduais e
municipais em favor do ensino fundamental de crianças e adolescentes, o
FUNDEF deixou parcialmente a descoberto o financiamento de três
segmentos da educação básica – a educação infantil, o ensino médio e a
educação básica de jovens e adultos (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 123).

A segunda metade dos anos 90 foi marcada pela descentralização do financiamento e
dos serviços do Governo Federal no exercício de suas funções de administração e provisão da
educação básica de jovens e adultos, consolidando-se a posição marginal ocupada pela EJA
nos planos educacionais de governo. Nesse período, os programas federais de formação de
jovens e adultos foram criados pelo Ministério da Educação, mas coordenado e
operacionalizado por instituições em regime de parceria, envolvendo diferentes instâncias
governamentais, organizações da sociedade civil e instituições de ensino e pesquisa. Como,
por exemplo, o já citado PAS, o PANFLOR e o PRONERA.
Financiado com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o PLANFOR
(Plano Nacional de Formação do Trabalhador), desde 1995, é operado pela Secretaria de
Formação e Desenvolvimento Profissional do Ministério do Trabalho (SEFOR/MT), visa a
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uma formação complementar e não substitutiva à educação básica, apresentando uma meta a
ser atingida:
Art. 2º - O PLANFOR tem o objetivo de construir, gradativamente, oferta de
educação profissional (EP) permanente, com foco na demanda do mercado
de trabalho, de modo a qualificar ou requalificar, a cada ano, articulado à
capacidade e competência existente nessa área, pelo menos 20% da PEA –
População Economicamente Ativa, maior de 14 anos de idade
(BRASIL/Mtb, 1997, p. 50).

Em 1998, o Governo cria o PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária), programa diretamente ligado ao INCRA (Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária), às Universidades Brasileiras (CRUB) e ao Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST), no âmbito das ações governamentais da reforma agrária com o
propósito de atender às populações instaladas nas áreas de assentamento.
O PNE (Plano Nacional da Educação) foi sancionado em 1996, e vigorou entre os
anos de 2001 a 2010. Historicamente, sua origem é datada de 1931, quando o Conselho
Nacional de Educação teria iniciado um debate acerca da redação de um plano nacional de
educação.
As Constituições seguintes de 1934, 1937 e 1946 mencionaram a importância de um
Plano Nacional de Educação (PNE) para o país, mas não chegaram a elaborar. Assim, em
1962, surgiu o primeiro PNE, não sob a forma de lei, mas como uma iniciativa do Ministério
da Educação e Cultura, aprovado pelo Conselho Federal de Educação. A Constituição
seguinte, de 1988, previu expressamente o estabelecimento do PNE por lei. E, alguns anos
depois, a LDB (Lei nº 9.394/1996) dispôs que a União deveria elaborar o PNE. Esse plano foi
objeto de revisões, conforme assinalaria mais tarde a Lei nº 10.172/2001, primeiro PNE
aprovado por lei (BRASIL, PNE, 2001).
Em 20 de dezembro de 2010, a presidente da República, Dilma Rousseff, por meio da
Mensagem nº 701, encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei que aprovava o Plano
Nacional de Educação para o decênio 2011-2020. A Exposição de Motivos (EM) nº 33
indicou:

[...] para que alcancemos os níveis desejados e necessários para o
desenvolvimento do país, há ainda muito que fazer. O tratamento da
educação como política de Estado, com planejamento sistemático e de longo
prazo é de fundamental importância para vencer esta batalha. Por isso, a
aprovação de um novo Plano Nacional de Educação para o decênio 20112020 deve ser encarada como estratégica para o país (BRASIL, PNE, 2014,
p. 15).
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O PNE (2014) visava melhorar a qualidade da educação do país a partir de dez
diretrizes:

I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento
escolar; III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na
promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de
discriminação; IV - melhoria da qualidade da educação; V - formação para
o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em
que se fundamenta a sociedade; VI - promoção do princípio da gestão
democrática da educação pública; VII - promoção humanística, científica,
cultural e tecnológica do País; VIII - estabelecimento de meta de aplicação
de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno
Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com
padrão de qualidade e equidade; IX - valorização dos (as) profissionais da
educação; X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à
diversidade e à sustentabilidade socioambiental.

No governo petista, a EJA teve maior prioridade em relação aos governos anteriores
da Nova República. As iniciativas do governo Lula e Dilma tiveram objetivos ambiciosos em
relação à expansão da oferta pública de educação, ao desenvolvimento de estratégias de
financiamento público, à oferta de educação profissional dentro da concepção de formação
integral do cidadão e à certificação.
Em 2004, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) criou a Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) com o objetivo de implementar políticas
educacionais voltadas para a educação inclusiva, considerando diferentes públicos
tradicionalmente discriminados, como a Educação de Jovens e Adultos. Embora o MEC, na
tentativa de criar Secretarias e Programas visando enfrentar as desigualdades nos sistemas
educacionais do país e trabalhando em políticas públicas que buscam incidir sobre fatores que
promovam o pleno acesso à escolarização, pouco avançou e a educação continua a ocupar
uma posição secundária diante das prioridades das reformas políticas governamentais.
Dentre essas iniciativas, destacam-se o Projeto Escola de Fábrica, o Programa Brasil
Alfabetizado, o Fazendo Escola, o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM) e
o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio para Jovens e Adultos
(PROEJA). Este último é o foco dessa pesquisa e será detalhado em um subcapítulo da
presente dissertação.
Com esse panorama histórico da ampliação da oferta de vagas na educação básica e do
direito assegurado por lei, a qualidade da educação, porém, estava muito aquém da
proficiência desejada. O novo sentido da Educação de Jovens e Adultos, que se delineou ao
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longo do tempo, foi fruto da descontinuidade dos programas, dos caminhos políticos
contraditórios, do uso político da educação para fins eleitoreiros, do descomprometimento dos
acordos assumidos, das medidas que privilegiam uns em detrimento de outros..., enfim, são
práticas que vão legitimando um atendimento que perpetua a marginalização das classes
populares e as experiências de fracasso.
Um novo cenário se configura: a oferta de vagas não se mostra compatível a essa
modalidade da educação, ou seja, as classes populares passam a ter acesso à escola, mas as
suas especificidades não são levadas em conta e, novamente, esses sujeitos são dela excluídos
pelas experiências de fracasso escolar, pela pobreza extrema e pelo sistema perverso
educacional que inviabiliza esse contingente que passa pela escola sem aprender, e que não
investe numa educação que contemple as reais necessidades dos educandos. Faz-se necessário
“ressignificar os processos de aprendizagem pelos quais os sujeitos se produzem e se
humanizam, ao longo de toda a vida” (PAIVA, 2004, p. 31).

1.2

Implantação do PROEJA nos Institutos Federais

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), implantado nas Instituições
Federais de Educação Tecnológica que visa atender ao público de jovens e adultos que não
tiveram acesso ao processo de escolarização formal ou que, por algum motivo, tiveram sua
escolaridade interrompida, propõe uma formação que integra três especificidades: o ensino
médio, o ensino profissionalizante e a modalidade de jovens e adultos.
Já é um desafio integrar ensino médio e profissionalizante, uma vez que possuem
especificidades próprias, isso aliado à modalidade de jovens e adultos corresponde a uma
inovação educacional, ou seja, a outro desafio. Essa formação integrada almeja oferecer a
possibilidade de continuidade dos estudos através do ensino médio e de inserção no mundo do
trabalho através do ensino profissionalizante, visando à transformação social e coletiva,
especialmente da classe popular. Nessa concepção de formação, compreende-se equacionar os
conhecimentos das áreas duras das ciências aos das áreas sociais e humanas, adequando-os à
modalidade de jovens e adultos.
Os Institutos Federais vêm, ao longo do tempo, ofertando o ensino médio integrado ao
técnico com certa experiência e notoriedade, reconhecidas nacionalmente e, por isso,
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mostrou-se ser a instituição mais indicada para oferecer esse mesmo curso integrado a outra
modalidade da educação - a de jovens e adultos.
Faz-se necessário compreender como se deu o processo de implantação do PROEJA
até chegar ao Decreto que o promoveu, para, enfim, analisar as contribuições, as dificuldades
e as distorções em sua formulação.
A Portaria nº 2.080/2005 determinou que os Institutos Federais oferecessem cursos
técnicos integrados ao médio na modalidade de jovens e adultos, no entanto essa portaria
contrariava o decreto nº 5.224/2004 que dispunha aos Institutos Federais plena autonomia 4, ou
seja, uma portaria não poderia impor um programa a uma instituição com poder de decisão
administrativa, pedagógica e financeira. Logo, uma portaria, documento de menor hierarquia,
não poderia, legalmente, sobrepor ao Decreto. Em virtude dessa contrariedade, concebeu-se o
Decreto nº 5.478 de 24 de junho de 2005, como forma de estabelecer o PROEJA. Essa
sobreposição gerou um clima de descontentamentos e questionamentos em relação à carga
horária de docentes e discentes, quadro de profissionais para atuar numa nova modalidade,
currículo e metas estabelecidas. No entanto, esse último Decreto não mudou em nada o
caráter impositivo, visto que ficara determinado que a rede federal passasse a reservar,
obrigatoriamente, para os cursos do PROEJA, 10% de todas as vagas anuais oferecidas. Sobre
isso, Moura e Henrique (2007, p. 20) analisam:

Apesar das intenções explícitas e das potencialidades da rede federal de EP
em contribuir com o êxito do Proeja, alguns equívocos importantes marcam
a gênese dessa iniciativa governamental. Em primeiro lugar, a Portaria nº
2.080/2005-MEC determinava que todas as instituições federais de EP
oferecessem, a partir de 2006, cursos técnicos integrados ao ensino médio na
modalidade EJA. Uma portaria não poderia ir de encontro ao Decreto nº
5.224/2004 que, à época, dispunha sobre a organização dos Cefets,
estabelecendo em seu artigo primeiro que essas instituições são detentoras de
autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e
disciplinar. Apesar das críticas a diversos aspectos da mencionada portaria,
após poucos dias de vigência, o seu conteúdo foi ratificado, quase
integralmente, pelo Decreto nº 5.478/2005, que instituiu, no âmbito da rede
federal, o Proeja.

A implantação do PROEJA foi durante a primeira gestão do governo do presidente
Luís Inácio Lula da Silva, por meio do Decreto nº 5.478 de 24 de junho de 2005 e coordenado

4

Em dezembro de 2008, os CEFETs (com as exceções do CEFET-RJ, CEFET-MG e CEFET-PR, Universidade
Tecnológica do Paraná) foram transformados em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, por
meio da Lei nº 11.892/2008, que passou a regular o funcionamento e a organização dessas novas instituições.
Neste trabalho, não se discutirá essa nova institucionalidade, tendo em vista que a pesquisa que deu origem ao
presente texto já havia sido concluída, quando se concretizou essa transformação.
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desde então pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério
da Educação – MEC.
O PROEJA propunha uma articulação entre educação básica e educação profissional
na perspectiva de formação que integrasse trabalho, ciência e tecnologia e cultura. Essa
proposta do Programa veio se estabelecer no Decreto nº 5.154/2004, que revogou o Decreto nº
2.208/1997 do governo Fernando Henrique Cardoso, que impedia a integração entre o ensino
médio e o ensino profissionalizante. Assim, o Decreto de 2004 entrou em vigor para permitir
essa integração de nível médio, visando atender as expectativas de mudanças estruturais na
sociedade e na educação.
Em virtude dos questionamentos, das críticas e do desacolhimento no que tange à
implantação do PROEJA, a SETEC/MEC realizou um conjunto de oficinas pedagógicas, com
a participação de todos os Institutos Federais, com a finalidade de promover a capacitação dos
gestores acadêmicos das instituições da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica. De acordo com Moura e Henrique (2007, p. 22), nessa ocasião,

[...] também se produziu uma série de análises, reflexões e duras críticas
relativas ao conteúdo e, principalmente, à forma de implantação do
Programa. Desse processo, dentre outros fatos, resultaram alterações
substantivas nos rumos da implantação do Proeja, na tentativa de construir
uma base mais sólida para a sua sustentação.

Dessas ações pedagógicas promovidas pela SETEC/MEC, constituiu-se um grupo de
trabalho, composto por especialistas em Educação de Jovens e Adultos das universidades
brasileiras, representantes da SETEC, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade (SECAD), dos fóruns de EJA, dos CEFETs, das Escolas Agrotécnicas Federais
(EAFs) e das escolas técnicas vinculadas às universidades federais, que elaborou um
Documento-Base “com concepções e princípios do Programa, até então inexistentes, e cujo
resultado apontou na direção de transformá-lo em política pública educacional” (MOURA;
HENRIQUE, 2007, p. 22).
O Programa denominado, inicialmente, como Programa de Integração da Educação
Profissional ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos, após receber
muitas críticas desdobrou-se na revogação do Decreto nº 5.478/2005, pela promulgação do
Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006 que propunha a consolidação para além de um
Programa, sua institucionalização como uma política pública de integração da educação
profissional com a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, com
ampliação em termos de abrangência e aprofundamento em seus princípios epistemológicos.
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Com essa ampliação, o PROEJA pode ser também ofertado pelas instituições públicas
municipais e estaduais e pelas entidades privadas.

A promulgação do Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, trouxe diversas
mudanças para o programa, entre elas a ampliação da abrangência, no que
concerne ao nível de ensino, pela inclusão do ensino fundamental, e, em
relação à origem das instituições que podem ser proponentes, pela admissão
dos sistemas de ensino estaduais e municipais e entidades privadas nacionais
de serviço social, aprendizagem e formação profissional, passando a
denominação para Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos (DOCUMENTO BASE DO PROEJA, 2007, p. 12).

Vale destacar que o PROEJA mesmo deixando de ser um Programa, continuou a ser
referido por PROEJA, pelo fato dessa denominação apresentar-se já consolidada na
comunidade escolar.
A proposta de universalização da educação básica, aliada à formação para o mundo do
trabalho, tendo como horizonte a inclusão e acolhimento específico dos jovens e adultos que
estão longe dos bancos escolares requer assumir a condição humanizadora da educação que
não limita idade adequada nem limite no tempo de formação. Dessa forma, compreende-se
que essa formação integrada necessita de quebra de paradigmas, reconhecendo que os saberes
são construídos na interação de um com o outro, conhecendo e reconstruindo o mundo de
forma crítica e autônoma, numa concepção de “formação na vida e para a vida e não apenas
de qualificação do mercado ou para ele”. A perspectiva de mudança requer:

[...] confluência de ações complexas. Desafios políticos e pedagógicos estão
postos e o sucesso dos arranjos possíveis só materializar-se-á e alcançará
legitimidade a partir da franca participação social e envolvimento das
diferentes esferas e níveis de governo em um projeto que busque não apenas
a inclusão nessa sociedade desigual, mas a construção de uma nova
sociedade fundada na igualdade política, econômica e social; em um projeto
de nação que vise uma escola vinculada ao mundo do trabalho numa
perspectiva radicalmente democrática e de justiça social (DOCUMENTO
BASE DO PROEJA, 2007, p. 8).

Decorrente do Documento-Base, algumas diretrizes foram estabelecidas na tentativa
de sanar as dificuldades nesse processo de implementação do Programa. Apesar da
obrigatoriedade da Rede Federal em ofertar 10% do total das vagas disponíveis, e isso gerar
impacto na realidade das condições de oferta de vagas nas instituições, essa medida não foi
suficiente para dar conta da demanda de jovens e adultos com a escolarização incompleta.
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Outras diretrizes também foram apontadas nesse Documento-Base: a oferta de curso
de Especialização voltado para à formação de profissionais para atuarem no PROEJA, e os
Editais PROEJA/CAPES/SETEC destinados a incentivar a realização de projetos de pesquisa
em parceria entre Universidades e IFs. Tais medidas visavam conhecer as especificidades
desse público e buscavam metodologias de ensino-aprendizagem condizentes com as
características desses sujeitos.
Os fundamentos político-pedagógicos que norteiam o Documento-Base do PROEJA
para o cumprimento dessa política são:

a) a integração curricular visando à qualificação social e profissional
articulada à elevação da escolaridade, construída a partir de um processo
democrático e participativo de discussão coletiva; b) a escola formadora de
sujeitos articulada a um projeto coletivo de emancipação humana; c) a
valorização dos diferentes saberes no processo educativo; d) a compreensão
e consideração dos tempos e espaços de formação dos sujeitos da
aprendizagem; e) a escola vinculada à realidade dos sujeitos; f) a autonomia
e colaboração entre os sujeitos e o sistema nacional de ensino; g) o trabalho
como princípio educativo (DOCUMENTO-BASE DO PROEJA, 2007, p.
47).

Em 2008, através da Lei nº 11.741, propunha-se “redimensionar, institucionalizar e
integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e
adultos e da educação profissional e tecnológica” (BRASIL, 2008). Essa Lei modificou o
corpo do Decreto 5.154/2004, suprimindo itens da LDB original e inserindo a forma integrada
da educação profissional como oferta vinculada à educação básica.
O fato é que, o PROEJA não mudou o tanto suficiente para transformar a dualidade
estrutural que intensifica as desigualdades sociais. Essas diretrizes são importantes para a
mudança de paradigmas, mas bem se sabe também que tais mudanças devem ser plantadas em
bases sólidas, com a consciência de que a transformação pela qual se anseia é lenta - a médio
e longo prazo - e fruto das discordâncias, dos embates, das discussões qualificadas, das
proposições, enfim, dos caminhos diversos, mas que fazem parte do amadurecimento dessa
sociedade com histórico de exclusão das camadas populares.
Apesar dos avanços na Educação de Jovens e Adultos com a implantação do PROEJA,
muito precisa ser conquistado para se alcançar plenamente os objetivos propostos. Segundo
Moura e Pinheiro (2009, p. 98), vários aspectos na gênese do PROEJA contribuíram para um
cenário inquietante, como:
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[...] a falta de processos sistemáticos de formação continuada dos docentes; a
ausência de discussões mais qualificadas no interior das instituições acerca
da concepção do EMI e da implantação do Programa; a forma impositiva
como esse Programa entrou em vigor; os elevados índices de evasão; e uma
visão elitista de parte dos profissionais que integram a rede federal, os quais
vinculam a entrada do público da EJA, nessas instituições, a uma ameaça à
qualidade do ensino ali existente. Dessa forma, esse conjunto de fatores
contribui significativamente para que haja uma parcial rejeição ao Programa
no interior da rede, reforçando a visão preconceituosa em direção aos seus
sujeitos. Evidentemente, esses aspectos têm estreita relação com a
construção e o desenvolvimento do currículo nessas instituições.

O PROEJA trouxe forte impacto e rejeições internas na rede federal, mas não se pode
negar, entretanto, que a obrigatoriedade legal foi uma tentativa em curto prazo de atenuar a
dívida do Estado Brasileiro para com essa parcela da sociedade.
A situação de dificuldades enfrentadas nesse processo de implantação do PROEJA
envolve relações complexas e requer proposições político-pedagógicas que respeitem as
diversidades sociais e culturais e os saberes advindos das práticas culturais, requer,
principalmente, disposição em rever as práticas pedagógicas, rompendo com a concepção de
massificação de conteúdos, com o estigma de que esse aluno não aprende e que, por isso,
ameaça a tradição de excelência nessa instituição.

1.3

O PROEJA no Instituto Federal Fluminense

Após contextualizar a EJA e o PROEJA nas seções anteriores, conduzimos o texto
agora para a elaboração de um panorama histórico de criação do Instituto Federal Fluminense,
instituição na qual foi desenvolvida a pesquisa que será aqui descrita. Com o objetivo de
delimitar o lócus da pesquisa, pretendemos analisar as limitações inerentes ao processo de
gênese do IFFluminense e à implantação do PROEJA nesse Instituto nessa instituição de
ensino.
A criação do Instituto Federal Fluminense se reporta ao ano de 1909 quando o
presidente Nilo Peçanha, sob o Decreto nº 7.566, criou as Escolas de Aprendizes Artífices.
Nesse período do início do século XX, a valorização do trabalho manual se fazia bem
presente em decorrência do legado escravista. Era necessário constituir uma força de trabalho
baseada em mão-de-obra livre, cuja história foi pautada pelo desprestígio social. A educação
que se ofertava nas escolas tinha, além da tarefa de preparação de mão-de-obra especializada
e de preparação para o trabalho industrial, então crescente no Brasil, o caráter ideológico de
livrar os jovens e adultos das camadas populares da delinquência e da marginalidade, uma vez
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que consideravam estes com o perfil que representava risco à segurança da sociedade e
propensos à criminalidade.

[...] talvez prendesse mais à preocupação de atuar como um dispositivo de
controle social em relação ao segmento da sociedade que acolhia, oriundo
das classes proletárias, pessoas consideradas como potenciais adquirentes de
vícios e hábitos nocivos à sociedade e à construção da nação (PDI DO IFET
FLUMINENSE, 2011, p. 20).

A qualificação que o governo intencionava ofertar era para a formação de um ofício
em atividades manuais e mecânicas. Não se tratava de uma formação profissional vinculada à
educação, pelo contrário, era uma formação de base prática voltada para as classes populares,
com objetivos distintos da formação de base teórica voltada para as classes dirigentes. Essa
distinção era concretizada pelo fato de cada formação especificada pertencer a Ministérios
diferentes: o ensino profissional ficava a cargo do Ministério da Agricultura, Indústria e
Comércio, enquanto o ensino secundário e superior, do Ministério da Justiça e dos Negócios
Interiores. Isso revela a concepção de educação desigual que o governo pretendia ofertar, ou
seja, à classe dirigente reservava uma educação intelectualizada e acadêmica, diferentemente
daqueles da classe popular, destinados a atuar nas funções menos prestigiadas.
Assim, pode-se perceber que a gênese do ensino profissionalizante foi construída em
bases preconceituosas que perpetuaram o caráter dualista estrutural da sociedade. Nesse
cenário, o aprendizado profissional tinha o caráter essencialmente assistencialista, na
disciplina do trabalho e nos interesses da indústria, sem nenhuma preocupação efetiva no
campo do conhecimento e na formação do cidadão como um ser atuante e crítico na
sociedade.
Antes mesmo do Decreto que instituiu a criação das chamadas Escolas de Aprendizes
Artífices, Nilo Peçanha, em 1906, ainda governador do Estado do Rio de Janeiro, foi o
responsável pela criação das primeiras escolas profissionais, através do Decreto nº 787 de 11
de setembro de 1906. A Escola de Campos dos Goytacazes foi a primeira a ser inaugurada,
em 17 de outubro de 1906, as outras foram em Niterói, Petrópolis e Paraíba do Sul. Tais
escolas visavam à formação e à qualificação das camadas populares para o mercado de
trabalho, na indústria e no comércio.
Com o investimento na industrialização no Brasil atrelada às políticas de
desenvolvimento, as escolas profissionais passaram a se fazer necessárias nessa nova
conjuntura. Em 1909, Nilo Peçanha, nessa época presidente do Brasil, por meio do Decreto nº
7.566, instituiu a criação de 19 escolas profissionalizantes que deveriam ser sediadas nas
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capitais de cada Estado da Federação, com exceção, a do Estado do Rio de Janeiro que foi
instalada em Campos dos Goytacazes, cidade natal do presidente e do interior do Rio, devido
ao fato do então governador do Estado do Rio de Janeiro, Alfredo Backer, que vinha a ser
desafeto político de Nilo Peçanha, alegar não dispor de nenhum prédio para ceder a união
para a criação dessa escola. O Instituto Profissional em Campos ocupou o mesmo prédio onde
veio a ser criado, em 1909, a Escola de Aprendizes Artífices. Esse prédio que pertencia ao
município foi cedido ao governo federal para instalar esta escola que, diferentemente das 18
demais, não se situava na capital do Estado.

A localização da escola fluminense em Campos deveu-se exclusivamente à
articulações político-partidárias. Perante a recusa do presidente do Estado do
Rio de Janeiro, Alfredo Backer, sucessor de Nilo Peçanha, em colocar à
disposção do govemo federal um prédio para a instalação da escola, a
Câmara Municipal de Campos, cidade natal do presidente da República, por
deliberação de 13 de outubro de 1909 ofereceu o prédio necessário, o que foi
aceito. Aliás, Backer tinha extinto, em 1907, duas das escolas profissionais
criadas por seu antecessor, uma em Campos, outra em Petrópolis, alegando
falta de recursos financeiros, o que obrigava o govemo a descontar 15% dos
vencimentos do funcionalismo público. Alegava, também, o não-alcance dos
fins para os quais as escolas foram criadas, sendo quase nula a renda
proveniente de suas oficinas, assim como eram inaproveitáveis para o
consumo dos estabelecimentos do governo estadual os artigos nelas
produzidos (CUNHA, 2005, p. 70).

Ao contrário do que se esperava em relação ao propósito de incentivar a
industrialização do país pela implantação dessas escolas de formação profissional, o critério
adotado para a localização destas escolas não correspondia às intenções explícitas no ato de
sua criação – o de tendência às atividades manufatureiras. A localização inadequada dessas
escolas correspondeu aos interesses político-administrativos, constituindo uma troca política e
um controle de poder da União em relação aos estados. Os ofícios ensinados na maioria
dessas Escolas de Aprendizes Artífices voltaram-se mais para o artesanato de interesse local,
como forma de ajustar-se aos mercados locais de trabalho, e menos para o emprego
manufatureiro ou industrial, como foi o caso da situada em Campos dos Goytacazes,
inaugurada em 23 de janeiro de 1910, que oferecia cinco cursos: alfaiataria, marcenaria,
tornearia, sapataria e eletricidade.
Ao final de 1910, todas as 19 escolas já haviam sido instaladas, porém apresentavam
condições precárias de funcionamento, como corpo docente sem qualificação, já que os
professores possuíam apenas o ensino primário; instalações improvisadas nos prédios cedidos
pelos governos estaduais; maquinários inadequados; inexistência de programas e de ciclos
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acadêmicos definidos. Esse quadro ilustra as dificuldades que essa escola enfrentou no início
de sua implantação. Paralelamente, a baixa frequência e o alto índice de evasão dos alunos
fizeram com que o ministro Pedro Toledo, em 1911, estabelecesse um novo regulamento que
instituía pagamento de diárias, assistência médica e auxílio aos funerais dos familiares, com a
intenção de ampliar o número de frequência dos alunos à escola; combater as desistências e
elevar a produção das oficinas (GOMES, 2003).
Em virtude das dificuldades encontradas para o funcionamento das Escolas de
Aprendizes Artífices surge, na década de 20, a necessidade de remodelar esse ensino
profissional seguida de várias reformas empreendidas na tentativa de colocar esse modelo de
escola em outro contexto. Nesse período, um relatório sobre a Escola de Campos dos
Goytacazes foi entregue ao ministro Simões Lopes, nesse documento foram apontados alguns
dos principais problemas enfrentados por essa Escola, como “a má formação de mestres e
contramestres que, salvo raras exceções, não eram capazes de realizar um ensino técnico” de
acordo com os avanços na área industrial e tecnológica e que se “algum fruto fosse colhido
naquele período, esses seriam graças ao grande esforço de alunos dedicados e professores
abnegados” (GOMES, 2006, p. 41).
Em 1926, como fruto do Serviço de Remodelação do Ensino Profissional Técnico,
foram estabelecidas pela Consolidação dos Dispositivos Concernentes às Escolas de
Aprendizes Artífices algumas medidas para melhorar a qualidade dos cursos: regulamentação
de um currículo padronizado e regular; duração do curso para quatro anos, podendo exceder
por mais dois anos se fosse necessário para concluir o curso; carga horária diária do aluno
mínima de quatro horas para os alunos dos 1º e 2º anos e de seis horas para os de 3º e 4º. No
entanto, dos mestres e contramestres nada era exigido além do ensino primário e do
conhecimento prático de oficina. O que demonstrou a concepção da época de que qualquer
pessoa poderia exercer a função de professor e mais do que isso, de desvalorização da
formação docente, assim como a desvalorização do atendimento especializado ao público de
jovens e adultos.
A falta de especialização na formação docente para atuar na modalidade de jovens e
adultos se perpetua até hoje e continua impactando na permanência dessa modalidade.
Reconhece-se que o público do PROEJA possui suas especificidades, que requer um
atendimento específico e professores específicos, mas apesar desse reconhecimento na
legislação, na prática isso não se faz de fato. A legalidade não foi suficiente para garantir um
atendimento específico. Por que ainda não se conseguiu de fato investir numa formação
docente que atenda ao imperativo legal dessa particularidade no atendimento desse público?

49

O sistema educacional se contrapõe a legislação no sentido de que os professores, em sua
maioria, atuam em vários segmentos simultaneamente, o que dificulta seu trabalho e sua
oferta de um atendimento específico. Como pensar na especificidade dos sujeitos se o
professor não atua apenas para ele?
Outra medida inovadora decorrente do regulamento de 1926 foi a industrialização das
escolas de aprendizes artífices que consistia em comercializar os objetos e peças
confeccionados pelos alunos ou “o aproveitamento das máquinas e do espaço físico das
oficinas para produção em horas vagas” (GOMES, 2006, p. 43). No entanto, foi ineficaz essa
industrialização das escolas, pois a produção ficava estocada por não conseguir comercializar
os produtos, revelando que a procedência na qualidade dos produtos ou a capacidade de
produção em termos competitivos ficaram aquém do mercado e que, enfim, essa proposta não
conseguiu conciliar aprendizagem e produção.
A escola voltada para a produção nasceu seguindo um modelo capitalista, no qual se
premiava pela produtividade, dividindo a renda líquida das oficinas entre mestres,
contramestres e aprendizes. As normas da industrialização ditavam os sistemas de ensino de
ofícios e da produção dentro dessas Escolas de Aprendizes e Artífices. Novos valores,
baseados na relação entre capital e trabalho, no mérito pela pobreza, no progresso pelo
trabalho e pela ordem eram estabelecidos nessa época e iam delineando uma ideologia
assistencialista e baseada na força do trabalho como meio de regramento moral e de
contribuição para o desenvolvimento do país.

Não havia dúvida de que era necessário estabelecer novos valores e medidas
que forçassem os indivíduos a trabalhar. Nesse caso, tanto os antigos
escravos como os imigrantes. Havia uma grande preocupação com o ócio e a
vadiagem; por isso, ‘educar’ uma pessoa pobre significava criar nela o
hábito do trabalho. O indivíduo era obrigado a trabalhar por meio da
repressão, mas também pela valorização de seu trabalho como atividade da
moral e do saneamento social. O pobre ocioso era visto como um grande
perigo para a ordem política e social do país (GOMES, 2006, p. 47).

Com a industrialização do Brasil nos anos 30 e 40, as escolas profissionalizantes
foram definindo seus objetivos que seguiam uma tendência tecnicista que permeava as ações
no campo da educação brasileira. A partir de então, o que era uma tendência na política de
desenvolvimento, passou-se a estabelecer, nessas escolas, uma formação profissional voltada
para o trabalho industrial.
A Constituição brasileira de 1937 foi a primeira a tratar especificamente do ensino
técnico, profissional e industrial, estabelecendo no artigo 129:
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O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos
favorecidas é, em matéria de educação, o primeiro dever do Estado. Cumprelhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e
subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou
associações particulares e profissionais. É dever das indústrias e dos
sindicatos econômicos criar, na esfera de sua especialidade, escolas de
aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados. A
lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que caberão ao Estado
sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes
serem concedidos pelo poder público (BRASIL, 1937).

Em 1942, durante a Era Vargas e sob o comando do ministro da educação e saúde
Gustavo Capanema, as escolas de formação profissional passaram pela “Reforma Capanema”,
chamada também de Lei Orgânica do Ensino Industrial que dispôs uma nova organização do
ensino industrial através do Decreto nº 4073/42. Com essa reforma, o ensino profissional
passou a ser considerado de nível de médio; o ingresso nessas escolas passou a depender de
aprovação em processo seletivo; os cursos foram divididos em dois ciclos do novo ensino
médio; e, as Escolas de Aprendizes Artífices passaram a ser denominadas de Escolas Técnicas
Industriais.
Em 1945, a Escola de Aprendizes Artífices passou a ser denominada Escola Técnica
Federal de Campos e “a oferecer, além do ensino primário, somente o 1º ciclo do 2º grau, o
que, na verdade, significava cursos industriais básicos” (PDI DO IFET FLUMINENSE, 2011
p. 29).
A Lei nº 3552 de 1959, que dispõe sobre a remodelação estrutural escolar e
administrativa das Instituições de Ensino Industrial do Ministério de Educação e Cultura,
confere, em seu artigo 16, “personalidade jurídica própria e autonomia didática,
administrativa, técnica e financeira”.
De acordo com Gomes (2006), os documentos da Escola Técnica Federal de Campos
datados dessa época registraram um índice alto de evasão de alunos no quarto e quinto ano,
demonstrando que esses alunos, após adquirir alguma experiência, abandonavam o curso,
antes mesmo de concluí-lo, em busca de um emprego modesto em qualquer oficina devido à
necessidade de manterem-se a si e as suas famílias.
Como se pôde observar, o modo de condução das reformas e das medidas tomadas ao
longo dos anos mantinha uma escola de caráter socialmente discriminatória que preparava os
indivíduos, diferentemente, perpetuando a hierarquia social que marcava as desigualdades
sociais.
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No período do governo militar (1964-1984), o Estado, com a intenção de ganhar
legitimidade perante a sociedade que vivia sob um regime de repressão, fez um grande
investimento nas Escolas Técnicas Federais de todo o Brasil: currículos remodelados, nova
estruturação nos graus de ensino, criação de novos cursos e ampliação das instalações.
No caso específico da Escola Técnica de Campos, uma nova sede foi construída num
prédio próprio de área maior para possibilitar a expansão promovida pelo governo. Em 1968,
foi inaugurado o novo prédio onde atualmente se localiza ainda o primeiro campus dessa
escola. Nessa época, os cursos oferecidos eram os de edificações, eletrotécnica e mecânica de
máquinas e, posteriormente, os cursos de Estradas e Química.
No entanto, essas medidas mantinham os interesses do regime militar e, assim, forjavam
o direito de cidadania e a igualdade de oportunidades como estratégia de driblar o sentimento
democrático que crescia no país.
Essas inovações partiram também das necessidades do mercado de trabalho, da
expansão econômica e da concentração de renda que acentuou as desigualdades sociais. Nesse
sentido, o governo instituiu medidas que tentavam eliminar os obstáculos ao crescimento
econômico que consistia, dentre muitas estratégias, em combater o analfabetismo e a baixa
escolaridade, condições imprescindíveis para o desenvolvimento do país. Para atender a essa
demanda de profissionais qualificados e de atendimento da classe popular que integraria a
força do trabalho, a Lei 5692/71 fixa diretrizes e bases, nas quais estabelece a divisão do
ensino por escolaridade em três níveis – 1º, 2º e 3º graus -; estende a gratuidade e a
obrigatoriedade do ensino de quatro para oito anos para o então denominado 1º grau e reduz o
2º grau de sete anos para três ou quatro anos; estabelece para o ensino de 1º e 2º grau o
objetivo de “proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas
potencialidades como elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e preparo para
o exercício consciente da cidadania”. A Lei 5692/71 institui para o 2º grau o sentido de
terminalidade com o objetivo de possibilitar à classe popular a oportunidade de uma
qualificação para o mercado do trabalho, uma vez que a condição econômica não os favorece
a cursar o 3º grau.
Segundo Maia e Garcia (1984, p. 23), “o 2º grau profissionalizante é mais um
mecanismo de contenção da procura do ensino superior, garantindo, assim, a reprodução das
relações de classes”. A diferenciação entre a elite e o trabalhador continuou, embora a lei,
aparentemente, parecesse garantir o fim da dualidade estrutural. Sobre isso Machado (1989, p.
68) também afirmou:
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Se as contradições sociais que se manifestam no aparelho escolar brasileiro
têm as suas origens na própria estrutura da sociedade brasileira, então a
aplicação da Lei 5692 não poderá evitar que ainda continue a existir: o
desigual acesso aos diversos graus escolares, as desiguais oportunidades
quanto à qualidade de ensino, as desiguais chances quanto aos diversos tipos
de emprego, os desequilíbrios (quantitativos e qualitativos) entre oferta e
demanda de mão-de-obra e, o que é mais interessante, não poderá evitar que
ainda continue a existir o ensino técnico industrial, tal como vigorava antes
de 1971.

Em 1978, com a Lei nº 6.545, três Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas Gerais e
Rio de Janeiro) são transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFETs.
Essa alteração possibilita a essas instituições organizar e ministrar cursos de ensino superior,
visando à educação tecnológica.
A partir desse período, o avanço tecnológico ganhou destaque e revolucionou o
sistema produtivo. As novas tecnologias passaram a substituir algumas funções até então
desempenhadas pela mão-de-obra do trabalhador, ao mesmo tempo em que exigiam dele
novas competências e habilidades para lidar com a modernização do país. Com isso, surgiu a
necessidade dessas escolas se adaptarem a essa nova demanda, colocando os cursos
profissionalizantes no novo patamar tecnológico. A realidade da Escola Técnica Federal de
Campos, porém, foi bem favorável, pois o município de Campos passou a ser polo de
exploração de petróleo. Esse fato direcionou os cursos e as ações educativas de formação de
mão-de-obra para atuar nas empresas que operariam na bacia de petróleo de Campos, assim,
os egressos da formação profissional de nível médio encontraram campo farto de atuação
(PDI DE IMPLANTAÇÃO DO IFET FLUMINENSE, 2007). Nesse tempo foram
implantados os cursos técnicos de Instrumentação e de Informática e, posteriormente, os
cursos de Segurança do Trabalho e de Meio Ambiente com o objetivo de qualificar
profissionais para essa nova demanda nas plataformas de petróleo.
Com esse novo panorama no município de Campos, a Escola Técnica Federal de
Campos passou a assumir a posição de formadora de mão-de-obra para a indústria do petróleo
e, consequentemente, passou atrair a classe média, mudando o perfil do alunado que essa
escola estava habituada a receber. Contudo, apesar dos avanços e do mercado de trabalho
propício às possibilidades de melhores empregos, a desigualdade social se perpetuou, uma vez
que a elite passou a concorrer com a classe popular ao ingresso nessa escola, tornando as
condições de acesso e de oportunidades também desiguais. Na década de 70 e 80, a
concorrência
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significativamente, candidatos da classe média, não apenas do município de Campos, mas
também dos municípios próximos, buscavam uma vaga nessa escola.
O que chamou a atenção da sociedade foi o fato de a empresa Petrobrás empregar a
maioria dos alunos egressos da Escola Técnica Federal de Campos. Ingressar nessa escola
representava não apenas estudar numa escola pública de qualidade, mas também a chance de
conseguir um emprego estável e de ótima remuneração.
A Escola Técnica Federal de Campos passou por mudanças significativas para
adequar-se ao crescimento tecnológico e passou a fazer parte do movimento pela
reformulação curricular que colocasse a ação educativa de acordo com as exigências do
desenvolvimento da região. Essas mudanças favoreceram a uma reforma na legislação
referente ao ensino técnico e à transformação das Escolas Técnicas em Centros Federais de
Educação Tecnológica. Dessa forma, em 1999, a Escola Técnica Federal de Campos, na
condição de Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET Campos) passou a atuar com
mais autonomia, resultando num crescimento da Instituição em diferentes níveis de formação.
Em 2004, sob decretos assinados pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva, o CEFET
passou a ser Centro Universitário, com todas as prerrogativas que lhe eram inerentes. Além do
ensino médio e técnico, o CEFET Campos passou a oferecer os cursos superiores de
Automação, Manutenção Industrial, Indústria do Petróleo e Gás, Desenvolvimento de
Software, Design Gráfico, Geografia, Matemática, Arquitetura e Ciências da Natureza nas
modalidades: Química, Física e Biologia, além de três pós-graduações lato sensu: Educação
Ambiental, Análise e Gestão de Sistemas de Informação e Literatura, Memória Cultural e
Sociedade; e um curso de mestrado em Engenharia de Meio Ambiente.
Em 2005, o CEFET firmou convênio com o Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica/Controle em Automação da Universidade Federal Fluminense (UFF) e
também passou a oferecer o curso de Engenharia de Controle e Automação Industrial e
também o Mestrado Interinstitucional.
A Educação de Jovens e Adultos vem sendo realizada no Instituto Federal Fluminense,
desde 1995, no âmbito do projeto “Qualidade de Vida no Trabalho” de iniciativa do
Departamento de Recursos Humanos (DRH), que visava escolarizar os servidores que não
tinham completado o ensino fundamental e o ensino médio. Em 2001, foi criado o Núcleo
Avançado do Centro de Estudos Supletivos (NACES) por meio do Decreto nº 10.335/87 e em
parceria firmada com a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro e do
Centro de Estudos Supletivos (CES), Processo nº 03/5069/2001, com o objetivo de oferecer o
ensino supletivo aos jovens e adultos de toda a comunidade. Nesse período antecedente ao
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Decreto que veio instituir o PROEJA, apenas os CEFETs de Pelotas/RS, Santa Catarina,
Espírito Santo, Campos/RJ e Roraima que ofereciam educação básica para os jovens e adultos
trabalhadores.
O ano de 2006 trouxe uma expressiva importância à adesão do CEFET Campos ao
PROEJA (Programa do Governo Federal de Educação Profissional Integrada ao Ensino
Médio na modalidade de Jovens e Adultos), oferecendo o curso de Eletrotécnica. Três anos
depois, implantou o segundo curso para o PROEJA, o técnico em Eletrônica. Desde então,
esses cursos são oferecidos no modo presencial noturno, com duração de três anos, para a
modalidade de jovens e adultos com idade acima de 18 anos, que tenham concluído, no
mínimo, o Ensino Fundamental, embora não seja impedimento para o candidato que já tenha
cursado o ensino médio completo ou até mesmo ensino superior ingressar no PROEJA, o que
vem ocorrendo constantemente em virtude de diversos motivos, como: atualizar-se por ter
parado de estudar há muito tempo, adquirir uma formação técnica, aumentar as chances de
emprego nas funções de técnicos.
Entre os anos de 2003 e 2016, o governo federal concretizou a construção de mais de
500 novas unidades a partir do plano de expansão da rede federal. Com exceção de dois
CEFETs, os demais foram transformados em Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia e o CEFET-PR foi transformado em Universidade.
Em 29 de dezembro de 2008, através da Lei 11.892, o CEFET Campos passou ao
status de Instituto Federal Fluminense e com o plano de expansão, hoje, integra 13 campi:
Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cambuci, Campos Centro, Campos Guarus, Itaboraí,
Itaperuna, Macaé, Maricá, Quissamã, Rio Paraíba do Sul/UPEA, São João da Barra e Santo
Antônio de Pádua.
No entanto, apesar dos avanços e dos investimentos, a Educação de Jovens e Adultos
continua relegada a segundo plano, pois cumpre-se apenas o mínimo exigido pela legislação
(10% das vagas oferecidas) em relação a essa modalidade.
As Escolas de Artífices foram criadas para atender, especificamente, às classes
populares, nas demandas do mercado de trabalho do comércio e da indústria. Mas, à medida
que essa demanda foi se tornando atrativa para a elite, o tipo de público também foi mudando
e nada foi feito para resguardar o direito dessa classe trabalhadora.

1.4

Quem são esses sujeitos da Educação de Jovens e Adultos?
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Diante do que foi exposto até aqui, faz-se necessário conhecer os discentes envolvidos
nessa política pública educacional do PROEJA para compreender as especificidades dessa
modalidade.
Na história da Educação Brasileira, o direito à educação para todos é muito recente,
pois, até a Constituição de 1988, esse conjunto populacional com mais idade foi interditado ao
direito à escola e à educação formal. Do ponto de vista histórico, foi um direito social
tardiamente conquistado pela cidadania brasileira. Segundo Jane Paiva (2006, p. 521),

A questão do direito envolve, inelutavelmente, a condição democrática,
valor assumido pelas sociedades contemporâneas em processos históricos de
luta e conquista da igualdade entre os seres humanos. No campo da
educação, o direito e o exercício democrático têm sido permanentes temas
em disputa. Especificamente na educação de jovens e adultos (EJA), a
história não só registra os movimentos de negação e de exclusão que
atingem esses sujeitos, mas se produz a partir de um direito conspurcado
muito antes, durante a infância, esta negada como tempo escolar e como
tempo de ser criança a milhões de brasileiros.

Esse público é formado por dois grupos distintos que foram, precocemente, excluídos
do direito à educação. O primeiro é formado por estudantes mais idosos que viveram numa
época em que o acesso à educação era mais difícil, principalmente nas zonas rurais. O
segundo grupo, numeroso e heterogêneo, é formado por jovens e adultos que abandonaram
seus estudos por fatores extraescolares, como desigualdades socioeconômicas e ingresso
prematuro no mercado de trabalho; mas também por fatores intraescolares em função do
clima escolar, das aulas tradicionais, dos currículos distantes da realidade do aluno e do
fracasso de terem tido uma trajetória escolar mal sucedida e com sucessivas reprovações, que
acabaram desestimulando esses estudantes e levando-os ao abandono escolar antecipado. Cass
(1974, p. 38) ao definir o perfil desse público adulto explica:

[...] são leitores impacientes e sentem urgência com respeito à aprendizagem;
tem necessidades muito definidas, uma forte motivação e desejo de aprender;
necessitam da satisfação de uma tarefa exitosa, isto é, metas que tenham um
alcance fácil e rápido; querem ser tratados como adultos maduros por
encontrar-se em diversas etapas de sua maturidade emocional; tem
experiências e informações para compartilhar; temem desprestigiar-se ao
participar de uma situação de aprendizagem; passaram por experiências
desagradáveis em épocas escolares anteriores, tendem a ser extremamente
tímidos e sensíveis: experimentam fortes sentimentos de frustração e
inutilidade; possuem hábitos fixos e desvantagens fisiológicas; são distraídos
em decorrência dos problemas sociais vividos; apreciam e respeitam
sinceramente os benefícios da educação; esperam demasiado de si mesmos e
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do professor; possuem seu próprio estilo de pensamento caracterizado pela
lentidão.

A Educação de Jovens e Adultos, na atualidade, vem tomando novos rumos e
ganhando um novo formato. A parcela de jovens desse grupo vem crescendo e revertendo um
quantitativo que era assumido pelos adultos com a posição de maioria, ou seja, os adultos da
zona rural que por algum motivo não se escolarizaram ocupavam a grande parte dos alunos da
EJA e a minoria era formada por jovens, mas os tempos são outros e novos sentidos foram
delineando uma nova trajetória nos espaços escolares. A partir dos anos 80, observou-se um
número crescente do grupo de alunos jovens da área urbana matriculados na modalidade da
EJA.
Segundo Haddad e Di Pierro (2000), essa modalidade está dividida em duas realidades
distintas: os adultos concebem a escola como um espaço de “integração sociocultural”,
enquanto os jovens mantêm uma relação conflituosa com a escola pela “trajetória escolar
anterior malsucedida”.

Os jovens carregam consigo o estigma de alunos-problema, que não tiveram
êxito no ensino regular e que buscam superar as dificuldades em cursos aos
quais atribuem o caráter de aceleração e recuperação. Esses dois grupos
distintos de trabalhadores de baixa renda encontram-se nas classes dos
programas de escolarização de jovens e adultos e colocam novos desafios
aos educadores, que têm que lidar com universos muito distintos nos planos
etários, culturais e das expectativas em relação à escola. Assim, os
programas de educação escolar de jovens e adultos, que originalmente se
estruturaram para democratizar oportunidades formativas a adultos
trabalhadores, vêm perdendo sua identidade, na medida em que passam a
cumprir funções de aceleração de estudos de jovens com defasagem sérieidade e regularização do fluxo escolar (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p.
127).

Esses jovens que não tiveram sucesso no ensino regular são os mesmos que retornam à
escola por meio da EJA e encontram, nessa modalidade, a mesma escola já experienciada no
passado, que foi marcada pela exclusão social e pelas reprovações sucessivas, e que colocam
esses alunos, novamente, em situação de não-permanência escolar. De acordo com Rodrigues
(2012), o reflexo dessa exclusão está na “permanência dos jovens na situação de oprimidos na
sociedade em que vivem”.
Desse modo, os alunos são mais uma vez excluídos, e a escola, que não assume sua
parcela de “responsabilidade pelo fracasso escolar, acaba por marginalizar os alunos que não
conseguem avançar e a própria EJA, que passa a ser considerada um espaço para aqueles que
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não conseguiram se ‘adaptar’ ao ensino regular” (GOUVEIA; BRAZ DA SILVA, 2015a, p.
146).
O fluxo contínuo de entrada e saída dos jovens à escola revela um reconhecimento,
por parte deles, da importância da escolarização para o acesso a empregos e possibilidades de
melhoria nas condições de vida. Sobre isso, Gouveia e Braz da Silva (2015b, p. 751)
comentam:
Os motivos para o retorno depois de algum tempo fora do ambiente escolar
estão relacionados ao fato de que, com o passar dos anos, os alunos
começam a perceber as dificuldades presentes na realidade ao seu redor e a
fazer planos para o futuro. Com isso, eles passam a adquirir a consciência da
importância de concluir seus estudos para que tenham êxito em sua vida
profissional e para que possam dar melhores condições de vida à sua família,
buscando, então, recuperar o direito e a confiança na educação. É como se a
educação formal oferecida pela escola fosse uma porta para uma nova
realidade.

O processo de juvenilização se intensificou a partir do rebaixamento da idade mínima
(15 anos para o Ensino Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio) para o ingresso na EJA
determinado pelo Parecer 11/ 2000. Contrariando essa determinação, o Parecer CNE/CEB
nº23/2008 argumenta que esse processo de juvenilização:

É fruto de uma espécie de migração perversa de jovens entre 15 e 18 anos
que não encontram o devido acolhimento junto aos estabelecimentos do
ensino sequencial regular da idade própria. Não é incomum se perceber que
a população escolarizável de jovens com mais de 15 anos seja vista como
“invasora“ da modalidade regular da idade própria. E assim são induzidos a
buscar a EJA, não como uma modalidade que tem sua identidade, mas como
uma espécie de “lavagem das mãos” sem que outras oportunidades lhes
sejam propiciadas (BRASIL, 2008, p. 9).

No entanto, a idade mínima de 18 anos requerida pelo Parecer nº23/2008 não foi
concedida e a idade de 15 anos para o Ensino Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio foi
reestabelecida pelo Parecer nº 6/2010. De acordo com Marinho (2012), o argumento para a
proibição de ingresso dos menores de 18 anos “poderia se configurar como uma dupla
exclusão do direito à educação, destacando, nesse sentido, a formação original da LDB que
não fixou idade mínima de ingresso em cursos de EJA”.
Desse modo, os jovens, ao serem direcionados à EJA, trazem uma problemática para
essa modalidade que estava acostumada a atender um público adulto e não um público tão
jovem, pois os adultos possuem experiências, especificidades e expectativas diferentes das
dos jovens. Assim, o processo de juvenilização impõe um desafio pedagógico e metodológico
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ao corpo docente: o de transformar essas diferenças nas experiências de vida desses alunos a
favor do processo de aprendizagem; e compreender que os motivos que levam os jovens e os
adultos a retornarem à escola são diferentes. Contudo, tais diferenças devem ser não apenas
percebidas, mas também valorizadas e tomadas como estratégias de aprendizagem e de
integração entre as gerações. Num ambiente que se confronta experiências e expectativas, os
indivíduos tendem a ser mais críticos e tolerantes diante da diversidade.

A presença de alunos de tão diferentes idades em um mesmo espaço escolar
é a princípio um grande desafio para o professor e motivo de divergências
entre eles o que pode dar origem a um ambiente conflituoso. No entanto,
esse convívio também pode trazer benefícios para todos os envolvidos
principalmente quando se realiza uma prática educacional dinâmica que
estimula o diálogo e a troca entre as gerações (GOUVEIA; BRAZ DA
SILVA, 2015a, p. 144).

Nesse universo heterogêneo de jovens e adultos, a questão extraescolar, que perpassa
pelos fatores externos à escola, está relacionada também à questão de gênero, visto que, ainda
nos dias de hoje, muitas mulheres são impedidas de estudar pelos pais para dedicar-se aos
afazeres do lar, com a concepção de que mulher não precisa estudar porque as atividades do
lar não requerem essa competência; e quando casam, são impedidas de estudar pelos maridos
e, nesse caso, o casamento é apontado como o segundo impedimento para a presença desse
público feminino na escola.
Segundo Arroyo (2004, p. 24), esses sujeitos enfrentam mais que uma trajetória
descontínua, mas uma perversa exclusão social e explica que:

[...] antes de portadores de trajetórias escolares truncadas, eles carregam
trajetórias perversas de exclusão social, vivenciam trajetórias de negação dos
direitos mais básicos à vida, ao afeto, à alimentação, à moradia, ao trabalho e
à sobrevivência. As trajetórias escolares descontínuas se tornam mais
perversas porque se misturam com essas trajetórias humanas.

A Educação de Jovens e Adultos nunca atendeu a todo o universo possível, temos hoje
cerca de 67 milhões de brasileiros com baixa escolaridade, inferior àquela preconizada na lei
como o mínimo que todo cidadão teria direito, mas estamos numa trajetória de queda no
número de matrículas generalizadas posterior a 2006. Sobre isso, Maria Clara Di Pierro
(2016) comenta:

É uma queda contínua, que atinge as redes pública e privada, os ensinos
fundamental e médio, as redes estadual e municipal. É um fenômeno que
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aparece como paradoxo. Em 2007, durante o segundo mandato do Lula,
Fernando Haddad, que era ministro da Educação, inclui a EJA nos
programas de assistência estudantil do governo. Ela passa a ter um livro
didático, direito à merenda e ao transporte. Além disso, começa a receber
recursos do Fundeb [Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação]. Com isso, em tese,
aquelas condições precárias que passamos anos e anos denunciando estariam
no caminho para ser superadas. No entanto, na contramão das expectativas,
foi a partir daí que a demanda passou a cair. Estamos pesquisando para
compreender esse fenômeno, mas ainda não há uma resposta cabal [...].

Ainda temos que construir a cultura do direito à educação, está na lei, mas ainda não
está na cultura. A cobertura escolar ainda é bem pequena e há muitas hipóteses para essa
realidade ser tão distante desse aluno, mas a principal é a oferta de educação de adultos num
modelo muito rígido e pouco apropriado à diversidade do público, tanto quanto à forma de
organização quanto aos conteúdos escolares para atender às necessidades educativas.
Se uma das perguntas que a gente procura fazer para aqueles que procuram a escola é
por que pararam? Em seguida, perguntamos por que estão voltando? De acordo com a
pesquisa sobre o “Diagnóstico da Qualidade do Ensino no PROEJA” realizada no âmbito do
Projeto do Observatório da Educação 5 – OBECUC/CAPES, os alunos do PROEJA dos
Cursos de Eletrônica e de Meio Ambiente do Instituto Federal Fluminense – campus Campos
Guarus retornam à escola não exclusivamente em busca de melhores oportunidades de
emprego e salário, mas também por outros motivos, como: satisfação pessoal em frequentar a
escola, recuperar o tempo em que, por algum motivo, abandonaram à escola; ou
simplesmente, porque, na atualidade, tiveram oportunidade de estudar. Conforme mostra o
gráfico 1:
5

O Projeto “Diagnóstico da qualidade de ensino do PROEJA: um estudo na Região Norte e Noroeste
Fluminense com foco nos aspectos formativos e metodológicos”, cujo caráter é interdisciplinar e
intrainstitucional, foi contemplado pelo Edital do Observatório da Educação CAPES /OBEDUC nº 49/2012, que
possui como IES de referência a Universidade Estadual do Norte Fluminense por meio de três programas de pósgraduação: Políticas Sociais; Cognição e Linguagem e Ciências Naturais; dentro de suas respectivas linhas de
pesquisa: Educação, Política e Cidadania; Pesquisas Interdisciplinares em Comunicação, Educação e Novas
Tecnologias da Informação e Ensino de Ciências. De acordo com a parceria estabelecida para ações de
cooperação técnico-científica entre o IFFluminense e a UENF, por intermédio do Convênio n.º 032/2009 e
Termo aditivo n.º 02/2014, e por liberação via Ofício n.º 04/2014, a pesquisa foi autorizada, em maio de 2014,
para ser realizada nos campi do IFFluminense. O objetivo dessa pesquisa, denominada “pesquisa-mãe”, foi
diagnosticar a qualidade do ensino público, nas Regiões Norte e Noroeste Fluminense, no âmbito da oferta de
cursos do PROEJA, considerando os aspectos formativos e metodológicos. A operacionalização da “pesquisamãe” no campus Guarus iniciou-se no mês de outubro de 2014 e finalizou-se em abril de 2015. O instrumento de
coleta de dados no formato de questionário teve como propósito a definição de um conjunto de indicadores de
qualidade que pudessem aferir sobre determinada realidade institucional. Assim sendo, os dados coletados na
“pesquisa-mãe” disponibilizaram um seleto material que se constituiu em um abrangente objeto de análise no
que diz respeito aos seguintes eixos: caracterização do aluno; trajetória escolar; e, permanência e êxito escolar do
estudante do PROEJA no IFFluminense.
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Gráfico 1 – Distribuição percentual dos motivos que fizeram os estudantes retornarem aos estudos
(n=196)
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Fonte: Pesquisa “Diagnóstico da Qualidade do Ensino no PROEJA” – OBEDUC/UENF/IFF, 2014
Elaborado por Pessanha, 2015.

Esse retorno à escola perpassa por diversos motivos que vão variar conforme a história
de vida de cada um e vão além do interesse no mercado de trabalho. Esses dados são
fundamentais para compreender que um público diferenciado requer um currículo
diferenciado, um material didático diferenciado, enfim, um atendimento diferenciado para
atender às expectativas dos alunos que também são variadas no que tange à escola, ao curso e
ao ambiente escolar. Dessa forma, reconhecemos que é preciso um melhor preparo do corpo
docente para receber esse público tão diversificado e uma discussão mais ampla envolvendo
toda a comunidade escolar.
Conforme essa pesquisa no IFFluminense – campus Campos Guarus, “constatou-se
que a maior parte dos estudantes (66,3%) já concluiu o ensino médio, diferenciando-se da
proposta inicial prevista no Documento Base do PROEJA” (PESSANHA, 2016, p. 120-121),
que é atender ao público de jovens e adultos maiores de 18 anos que foram excluídos do
sistema educacional sem terem completado o ensino médio. No entanto, esse mesmo
documento não impede que os alunos com ensino médio completo façam esse curso, pois
especifica que “o sistema educacional proporcionará condições para que todos os cidadãos e
cidadãs, independentemente de sua origem socioeconômica tenham acesso” (DOCUMENTO
BASE DO PROEJA, 2007, p. 31).
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Esse fato possibilita que uma turma do PROEJA seja formada por alunos com nível de
escolaridade diferenciado e isso provoca certo conflito no ambiente da sala de aula, porque
enquanto alguns alunos querem uma explicação mais devagar e detalhada como requer um
conteúdo novo, os outros, que já possuem o ensino médio, preferem que acelere na explicação
por já conhecerem o assunto. Dessa forma, o PROEJA conta com mais esse fator específico,
que, somado aos demais fatores tratados aqui, caracterizam a diversidade desse público.
E nessa volta, há um leque de expectativas que caberiam a esses educadores repensar
essa escola para esse sujeito que, por sua vez, são invisíveis aos educadores desde a formação
destes na universidade.
Apesar do grande desafio que representa para o docente a Educação de Jovens e
Adultos, esse campo da educação ainda não adquiriu a importância necessária nas
universidades. Os educadores não são formados para trabalhar com esse público da EJA e
nem do PROEJA. A prática para formar educadores estabeleceu-se para atender ao público
infantil, esse sujeito jovem e adulto é invisibilizado nas universidades, mas demanda um
atendimento diferenciado e flexibilizado.

[...] em se falando de formação de educadores, tudo se encaixa no mesmo
molde. Esse caráter universalista, generalista dos modelos de formação de
educadores e esse caráter histórico desfigurado dessa EJA explica por que
não temos uma tradição de um perfil de educador de jovens e adultos e de
sua formação. Isso implica sérias conseqüências. O perfil do educador de
jovens e adultos e sua formação encontra-se ainda em construção. Temos
assim um desafio, vamos ter que inventar esse perfil e construir sua
formação (ARROYO, 2006, p. 18).

A tradição escolar brasileira é a de que as redes trabalhem com a ideia de sistema de
uniformidade de propostas. Abandona-se a possibilidade de trabalharmos com a unidade de
princípios e de entendimento para trabalharmos com a uniformidade que acaba matando toda
a riqueza que a Educação de Jovens e Adultos tem, já que, como modalidade, é um modo de
fazer diferente. As Secretarias de Educação exercem sobre a rede um controle que faz com
que se intimide as iniciativas que se pode ter com as propostas pedagógicas e com os
currículos.

[...] como modalidade que é da educação básica, a EJA não pode ser pensada
como oferta menor, nem menos importante. Modalidade é um modo próprio
de fazer a educação básica, modo esse determinado pelos sujeitos que
recebe: jovens e adultos (PAIVA, 2012, p. 06).
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Apesar do avanço na legalidade, o modelo de ensino supletivo que caracteriza a EJA
como um modelo meramente de reposição de uma escolaridade não realizada e baseada na
aceleração e no aligeiramento, não leva em consideração os projetos de vida presente e futura
desses sujeitos, muito menos suas necessidades de aprendizagem. Quando se pensa em EJA
como reposição, o campo simbólico é o da perda, um sujeito diminuído pela negação. No
entanto, esse indivíduo tem o conhecimento da experiência de vida e, a partir dela, a escola
precisa oferecer uma organização que atenda às especificidades desse público.

Creio que a questão fundamental diante de que devemos estar educadoras e
educadores, bastante lúcidos e cada vez mais competentes, é que nossas
relações com os educandos são um dos caminhos de que dispomos para
exercer nossa intervenção na realidade a curto e longo prazo. Neste sentido e
não só neste, mas em outros também, nossas relações com os educandos,
exigindo nosso respeito a eles, demandam igualmente o nosso conhecimento
das condições concretas de seu contexto, o qual os condiciona. Procurar
conhecer a realidade em que vivem nossos alunos é um dever que a pratica
educativa nos impõe: sem isso não temos acesso à maneira como pensam,
dificilmente então podemos perceber que sabem e como sabem (FREIRE,
1997, p. 53).

Paulo Freire fala disso muito bem quando diz que esse sujeito não é o da falta, mas de
um potencial que, ao trazer suas expectativas, traz sua bagagem de conhecimento. Então o
trabalho na escola é o de dialogar com esse conhecimento, diferentemente de repor aquele
conteúdo que ele deveria ter aprendido se não tivesse interrompido seus estudos, e como se
ele, nesse período fora da escola, não tivesse vivido e aprendido e como se essas
aprendizagens não dialogassem com a escola. Se essa escola em suas características
intrínsecas não for empática e acolhedora e destacar esse sentimento de perda, esse estudante
se afastará. A Educação de Jovens e Adultos precisa combinar diferentes modelos de
atendimento que serão apropriados a essa diversidade de público.

Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu ser formandose, à sua identidade fazendo-se, se não se levam em consideração as
condições em que eles vêm existindo, se não se reconhece a importância dos
“conhecimentos de experiência feitos” com que chegam à escola. O respeito
devido à dignidade do educando não me permite subestimar, pior ainda,
zombar do saber que ele traz consigo para escola (FREIRE, 1996, p. 64).

Apesar do avanço legal em reconhecer as especificidades do público da Educação de
Jovens e Adultos e a importância em ofertar uma formação que integre ciência, trabalho e
cultura e que promova uma participação mais consciente desse cidadão na sociedade, o que
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vemos na prática é uma política educacional voltada para atender apenas aos interesses do
mercado de trabalho.
Alguns fatores como, carga horária reduzida da EJA e defasagem de conteúdos dos
alunos, contribuem para uma tendência, por parte dos professores, em reduzir o currículo e,
dessa forma, acabam selecionando os conteúdos que priorizam os interesses capitalistas,
relegando a segundo plano ou simplesmente ignorando os conteúdos que contribuem com a
formação de um cidadão crítico, consciente e transformador de sua realidade. Sobre isso,
Gouveia e Braz da Silva (2015b, p. 754) comentam:

A carga horária reduzida na EJA já dá indícios da dificuldade de realizar
uma formação ampla e igualitária. Com a carga horária reduzida faz-se
necessário selecionar o conteúdo e muitas vezes essa seleção não é realizada
de maneira consciente e crítica por parte do professor, privilegiando
determinados conteúdos em detrimento de outros mais importantes. Dessa
maneira, perde-se a oportunidade de proporcionar uma formação ampla nos
âmbitos histórico, cultural, social e humano, por meio de temas científicos
que promovam uma maior consciência do papel da ciência, da tecnologia e
do cidadão na sociedade e no ambiente.

No entanto, selecionar conteúdos adequados para uma formação plena e igualitária do
cidadão-trabalhador não é uma tarefa tão fácil. É imprescindível que o professor tenha a
consciência de que os conteúdos devam ser selecionados sob uma perspectiva crítica de
currículo e que também tenha a sensibilidade de identificar os discursos que, “de alguma
forma, vão impregnar o planejamento e a prática de modo a formar o indivíduo em um perfil
de subserviência sem que haja nenhum questionamento quanto a isso” (GOUVEIA; BRAZ
DA SILVA, 2015a, p. 144).
Para que o docente atue com o compromisso de romper com a dualidade estrutural
vigente e de responder às expectativas dos alunos é preciso adequar suas práticas às demandas
de uma sociedade em constante transformação; construir o planejamento juntamente com os
alunos; tomar os documentos curriculares como instrumentos norteadores que precisam ser
questionados para serem adaptados à realidade de seus alunos; e conceber a sala de aula como
um espaço de pluralidade de saberes e valores.
Quando foi perguntado aos alunos do PROEJA do Instituto Federal Fluminense –
campus Campos Guarus, no âmbito da pesquisa do OBEDUC, sobre quais expectativas eles
tinham após a conclusão do curso, a maioria indicou a resposta “emprego”, “trabalho” e
“profissão”. Conforme mostra o gráfico 2:
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Gráfico 2 – Distribuição percentual das respostas da pergunta: “Quais suas expectativas após
conclusão do curso?” (n=118)
7,6

Não respondeu
Tempo para a família

1,7

0,0
0,8
1,7
3,4

Aprovação em concurso público

Ingressar no ensino superior

Meio Ambiente

2,5

Melhoria de vida pessoal e familiar

Eletrônica

10,2

4,2

0,0
2,5

Valorização e crescimento profissional

5,9
2,5
0,8

Adquirir conhecimentos e aprendizados

26,3
29,7

"Emprego" "Trabalho" "Profissão"

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Fonte: Pesquisa “Diagnóstico da Qualidade do Ensino no PROEJA” – OBEDUC/UENF/IFF, 2014
Elaborado por Pessanha, 2015.

Esse resultado, que revelou o mercado de trabalho como maior interesse da maioria
dos alunos do PROEJA, nos leva a perceber que as expectativas dos alunos quanto ao seu
egresso escolar são impulsionadas pelo próprio sistema dualista social no qual esse público
está inserido, e pelo modo como o curso é conduzido, o qual privilegia a formação técnica
apesar de não ser exclusivamente esta a proposta que consta na legislação do PROEJA. Na
prática escolar, os interesses do capital continuam prevalecendo e perpetuando a desigualdade
social historicamente marcada. Vale destacar que quando se fala em formação integrada, é
preciso destacar o seu significado: uma formação que atenda não especificamente aos
interesses da técnica, mas, sobretudo, uma formação que vigie se esta técnica liberta ou
aprisiona os sujeitos-trabalhadores.
As expectativas dos alunos jovens e adultos com a própria formação escolar não estão
de acordo com a realidade que encontram no mercado de trabalho. Os alunos são
surpreendidos e decepcionados porque, na verdade, eles se deparam com situações que
exigem habilidades e competências que não foram trabalhadas em sala de aula. A escola, por
sua vez, também não discute o processo formativo com seus alunos e nem os limites que essa
formação possa contribuir para que tais expectativas possam ser respondidas positivamente.

65

Nesse contexto estão inseridos os alunos da EJA, que apresentam
expectativas incompatíveis com a formação educacional que estão
recebendo. Esses alunos parecem estar alheios à realidade que os cercam e às
forças que impõem essa realidade, as quais se refletem na sua formação. Não
que eles não tenham, mesmo que indiretamente, essas informações, é que
eles possuem sonhos e não consideram os fatores limitantes para sua
realização (GOUVEIA; BRAZ DA SILVA, 2015b, p. 758).

A escola precisa trazer à tona a discussão sobre a formação que é oferecida aos alunos
e promover a autonomia na formação do um cidadão-trabalhador. De acordo com Franco e
Novaes (2001), o aluno precisa compreender o contexto e a conjuntura na qual está inserido
para encontrar os caminhos que o levarão a alcançar suas expectativas em sua formação
escolar:
A necessidade de esclarecer os limites e as possibilidades da instituição
escolar, desmistificando sua imagem de promover de forma linear e imediata
a ascensão social. Cabe, pois, explicitar junto aos alunos os inúmeros
obstáculos contextuais e conjunturais que, concretamente, dificultam o
alcance de determinadas metas e de alguns objetivos específicos. Metas e
objetivos que, com certeza, se encontram delineados no ideário de quem
quer ser alguém na vida (FRANCO; NOVAES, 2001, p. 180).

De acordo com Gouveia e Braz da Silva (2015b), dados de uma pesquisa sobre as
expectativas dos alunos da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro apontam “um hiato
entre as expectativas e a formação educacional que os alunos estão recebendo”. Os alunos
retornam à escola na crença de ser ela o caminho para realizar seus sonhos, mas não percebem
as contradições que marcam o processo formativo.
No momento em que o aluno da EJA perceber que, para que possa alcançar
seus sonhos, ele precisa repensar de forma crítica a sua formação, se
realmente essa formação está contribuindo para a realização de suas
expectativas e o que pode ser feito para reverter esse quadro, ele sairá de sua
posição de aluno/cidadão passivo e irá buscar meios de exigir uma educação
de qualidade (GOUVEIA; BRAZ DA SILVA, 2015b, p. 764).

Temos que superar o preconceito e a discriminação que veem a modalidade de adultos
como uma modalidade de menor valor, de menor prestígio e que cria um círculo vicioso que
não vincula professores, os quais assumem turmas na Educação de Jovens e Adultos
eventualmente apenas para completar sua jornada, evitando criar um vínculo com esse público
que lhe permitiria amadurecer, refletir sobre sua prática e estudar essa modalidade.
A conjuntura dessa modalidade da educação revela que esses programas e campanhas
implantados ao longo dos séculos representaram tentativas de resolver as tensões entre os
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interesses do Estado e às pressões da comunidade. No entanto, as metas não foram alcançadas
e os jovens e adultos trabalhadores continuam na luta para conquistar seu lugar no cenário
educacional brasileiro. Com certeza, o docente e não apenas ele, mas toda a comunidade
escolar, precisa acompanhar as mudanças dos últimos tempos e aprender a lidar com os novos
sentidos que essa modalidade vem assumindo, preparando-se para trabalhar com a pluralidade
desses sujeitos.
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2

A FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Na Escola de Aprendizes Artífices, qualquer pessoa estaria habilitada a exercer a
função de professor, não havia nenhuma exigência na formação desse profissional, o que
demonstrou haver uma desvalorização da profissão docente e, consequentemente, da
educação para os jovens e adultos.
A história da educação profissionalizante brasileira revelou que os programas dos
governos, para atender a demanda da educação de jovens e adultos, pautavam-se em
interesses econômicos e políticos. Dessa forma, as ações eram desprovidas de discussões
qualificadas, de planejamento adequado, de políticas públicas que atendessem de fato aos
interesses dessa modalidade de jovens e adultos. Enfim, a EJA nunca foi tratada como
prioridade na educação brasileira. Por isso, as políticas públicas de formação de professores
para atuar nessa modalidade são bastante precárias, ou mesmo inexistentes. Mas, afinal, quem
são esses sujeitos docentes que atuam na formação profissional da modalidade de jovens,
adultos? Como foram os investimentos na formação inicial e continuada desses docentes?
Qual o cenário brasileiro da formação de professores da educação profissional?

2.1

Aspectos históricos da relação entre educação e trabalho: a docência desde as
Escolas de Aprendizes Artífices aos IFs
A educação está atrelada a duas concepções de sociedade: uma real, que existe de fato,

e outra que, utopicamente, gostaríamos que existisse. Nesse sentido dualista, há uma relação
muito próxima entre educação e trabalho, na qual a sociedade irá desenvolver formas de
satisfazer suas necessidades de consumo por meio da organização do trabalho. “O ato do
consumo é um ato humano por excelência, no qual o homem atende a suas necessidades
orgânicas (de subsistência), culturais (educação e aperfeiçoamento) e estéticas” (ARANHA;
MARTINS, 1993, p. 15). Logo, não existe sociedade sem trabalho. Por outro lado, as
sociedades existem porque a cultura e o conhecimento vão sendo passados de geração em
geração, portanto também não existe sociedade sem educação.
A concepção de trabalho na cultura ocidental sempre esteve pejorativamente associada
a uma visão negativa. Na Bíblia, por exemplo, Adão e Eva foram condenados ao trabalho com
o ‘suor do seu rosto’ quando foram expulsos do Paraíso. A etimologia da palavra trabalho
vem do vocábulo latino tripaliare, do substantivo tripalium, que é formado pela junção de
dois termos: tri, que quer dizer “três”, e palum, que significa “madeira”, termo que denomina
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um aparelho de tortura (formado por três paus afiados), que era usado contra os condenados e
pobres que não podiam pagar os impostos, e que também serviam para manter presos os
animais mais difíceis de domesticar. Daí a associação do termo trabalho com tortura,
sofrimento, pena, labuta. Com o passar do tempo, por extensão a essas associações, essa
palavra passou a ter o sentido de uma atividade exaustiva e difícil ou então de qualquer tarefa
voltada para uma finalidade específica.
Na Grécia antiga, o trabalho manual era desvalorizado por ser destinado aos escravos,
ao contrário da atividade intelectual, que era valorizada e considerada o fazer mais nobre do
homem. Nos séculos XVII e XVIII, o advento das máquinas e o aperfeiçoamento das técnicas
fizeram surgir as fábricas, o capital acumulado e o aumento da produção. Esse progresso
recrutou trabalhadores de todas as idades e os condenou a condições subumanas de vida. No
século XIX, os movimentos anarquistas, socialistas e marxistas pretenderam denunciar e
reverter essa situação.

Marx critica a visão otimista do trabalho ao demonstrar como o objeto
produzido pelo trabalho surge como um ser estranho ao produtor, não mais
lhe pertencendo: trata-se do fenômeno da alienação [...]. Isso não significa
que Marx não considere o trabalho condição da liberdade. Ao contrário, esse
é o ponto central do seu raciocínio. Para ele, o conceito supremo de toda
concepção humanista está em que o homem deve trabalhar para si, não
entendendo isso como trabalho sem compromisso com os outros, pois todo
trabalho é tarefa coletiva, mas no sentido de que deve trabalhar para fazer-se
a si mesmo homem. O trabalho alienado o desumaniza (ARANHA;
MARTINS, 1993, p. 11).

De acordo com as ideias marxistas, o trabalho tem uma conotação negativa pelo fato
do homem não possuir o produto que ele próprio produz, “mas não é apenas o produto que
deixa de lhe pertencer. Ele próprio abandona o centro de si mesmo” (ARANHA; MARTINS,
1993, p. 13). O produto do seu trabalho, o resultado do seu labor, adquire valor superior a ele
mesmo, ao homem, aviltado nessas relações materiais em detrimento das pessoais. Com isso,
há uma humanização do produto em prejuízo do homem que, nessa condição, se desumaniza.
No período colonial no Brasil estabeleceu-se uma dualidade na estrutura social que
apresentava um modelo que separava a sociedade em dois grupos: a classe dirigente, formada
pelos colonizadores e administradores da produção econômica; e a classe dos dirigidos,
formada pela massa de trabalhadores relegada a uma posição subalterna e inferiorizada. A
desigualdade social teve seu berço na colonização do país e conservou a visão estigmatizada
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do trabalho como uma atividade exercida por escravos ou por trabalhadores de baixo nível
cultural e econômico.
Dessa forma, como entraria o trabalho nos processos de educação e de formação
humana no ambiente escolar? A forma como o trabalho vai aparecer dependerá do poder
hegemônico dominante no campo social. No caso de uma sociedade capitalista, neoliberal e
periférica, como é o caso da brasileira, dentre tantas dimensões sociais desenvolvidas, a
econômica, notoriamente, é a mais importante. Nessa lógica, o papel da educação, diante de
claros interesses mercadológicos, não poderia ser outro senão o de formar indivíduos para
atender às necessidades capitalistas do mercado de trabalho.
Contrariamente, o cerne da lógica da formação humana está nos sujeitos em sua
relação com o conhecimento, tendo como centralidade o trabalho, mas não um tipo de
trabalho voltado meramente para interesses do capital, que, em suma, desumaniza; mas sim,
uma forma de trabalho que liberta, forma e transforma, ou seja, que humaniza. Assim, pensar
a formação humana a partir dessa lógica não é desconsiderar a dimensão econômica, mas
deslocá-la de um papel central para ceder lugar de protagonismo ao ser humano.
No mundo capitalista, o prazer proveniente do trabalho é tomado do homem quando
ele perde a capacidade de intervir criticamente sobre aquilo que ele mesmo produz. Não
estamos aqui questionando a importância da competência técnica, mas ela sozinha não dá
conta no que se refere à formação humana, pois não se forma um sujeito sem que ele consiga
compreender a sociedade onde ele está inserido e quais as correlações de força e de poder que
existem nela. Nesse sentido, Aranha e Martins (1993, p. 15) nos dizem:

Onde a técnica se torna o princípio motor, o homem se encontra mutilado,
porque é reduzido ao anonimato, às funções que desempenha, e nunca é um
fim, mas sempre meio para qualquer coisa que se acha fora dele. Enquanto
prevalecerem as funções divididas do homem que pensa e do homem que só
executa, será impossível evitar a dominação, pois sempre existirá a ideia de
que só alguns sabem e são competentes e, portanto, decidem; a maioria que
nada sabe é incompetente e obedece. Por isso, a questão fundamental, hoje, é
a da necessidade da reflexão moral sobre os fins a que a técnica atende,
observando se ela está a serviço do homem ou da sua exploração.

É preciso que ele compreenda a cultura, para analisar criticamente a sociedade. Do
contrário, ele será um mero instrumento a serviço dessa lógica que tem a centralidade na
dimensão econômica. “Ao deixar de ser o centro de si mesmo, o homem perde a dimensão de
contestação e crítica, sendo destruída a possibilidade de oposição no campo da política, da
arte, da moral” (ARANHA; MARTINS, 1993, p. 17).
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Essa concepção negativa em relação ao trabalho, historicamente marcada, deu formato
ao ensino profissional da Escola de Aprendizes Artífices. As escolas profissionais por
melhores que fossem estariam sempre desprestigiadas socialmente, enquanto as escolas
secundárias e superiores estariam sempre prestigiadas socialmente e legalmente. Portanto, as
escolas – profissionais e acadêmicas - eram julgadas pela sociedade em virtude do grupo
social ao qual se destinava o atendimento.
No Brasil, nos séculos seguintes, as transformações que os sistemas de ensino vinham
sofrendo visavam ainda atender, prioritariamente, às necessidades da elite e do Estado,
ficando para segundo plano a educação das classes populares e a valorização desse indivíduo.
Nesse viés, a profissão docente, ou melhor, o lugar que essa profissão ocupava no cenário
social representava a concepção que se tinha da educação e, especificamente, da educação de
jovens e adultos. Qualquer pessoa poderia exercer a profissão de professor nas Escolas de
Aprendizes Artífices, pois nenhuma titulação específica era exigida para essa função, além do
ensino primário e do conhecimento prático de oficina, o que correspondia ao grau de
importância que se dava à docência.
O cenário sócio-histórico brasileiro carrega consigo uma herança de desvalorização da
educação. Com efeito, é fundamental que se programe uma política pública voltada para uma
formação inicial e continuada de professores, superando esse histórico de medidas
emergenciais que buscavam atuar no âmbito da superficialidade.
No entanto, o baixo rendimento dos alunos das Escolas de Aprendizes Artífices era
atribuído, principalmente, à falta de professores e mestres especializados, demonstrando a
contradição do sistema de ensino, a desvalorização da educação do público jovem e adulto e a
desvalorização da profissão docente. Sobre isso, Francisco Montojos (1935) comenta:

[...] uma das grandes dificuldades com que lutam as escolas profissionais é a
escolha de sua mestrança, isto é, dos professores de oficinas. Esta
dificuldade é, a meu ver, devida a duas causas principais: a) a exiguidade de
vencimentos do pessoal (...) que não atrai os profissionais competentes; b) a
escassez de profissionais habilitados com capacidade para exercerem o
cargo.

A formação de mestres e professores para as Escolas de Aprendizes Artífices já fora
alvo de atenção desde 1919 quando o governo federal firmou acordo com a Prefeitura do Rio
de Janeiro transferindo para o âmbito do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio a
Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Brás, única escola então destinada a qualificar
professores e mestres para a rede federal de ensino profissional, experiência encerrada em
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1937 para dar lugar a um novo tipo de estabelecimento de ensino profissional: a Escola
Técnica Nacional (CUNHA, 2005).
Em 1926, o Serviço de Remodelação do Ensino Profissional Técnico fez rigorosas
críticas em relação ao corpo docente das Escolas de Aprendizes Artífices, formado por
mestres de oficinas que não tinham mais que o ensino primário, vindos diretamente das
fábricas sem nenhuma formação específica nem mesmo noção do necessário para atuar como
professores do que a suposta habilidade de ensinar os conhecimentos empíricos.

Os mestres ... escolhidos, na maior parte entre operários atrasados, quase
analfabetos muitos, iam ronceiramente, quando o faziam, 'ensinando' a meia
dúzia de crianças aquilo que aprenderam de outros iguais a eles, por
processos coloniais, isto é, sem nenhuma técnica, sem nenhuma pedagogia e
nao raro por processos truculentos (MONTOJOS, 1931, p. 2l).

A partir do Regulamento de 1918, os professores passaram a ser admitidos através de
concurso de prova prática, mas não havia exigência de titulação para o cargo de professor,
apesar de estabelecerem instrumentos mais específicos de avaliação mediante a área
específica de atuação. Em 1936, passou-se a exigir, pela primeira vez, provas de capacidade
técnica e didática e prova de título.
Em 15 de outubro de 1931, Anísio Teixeira, em seu discurso de posse como Diretor
Geral de Instrução Pública, teve a intenção de enaltecer o papel do professor tão
desprestigiado ao longo do tempo, mas que em seu plano de ação de governo, pretendia dar o
devido destaque, e diz:

A obra que temos de realizar aqui, portanto, é obra anônima de todos nós,
que nos devemos esquecer nós mesmos, para tornar a nossa colaboração
mais solidária e mais fiel. E nesse trabalho de cooperação a hierarquia segue
o caminho oposto da criação intelectual do plano, que foi o trabalho de
alguns antecessores. O diretor do serviço educacional é, agora, o seu mais
modesto operário. O mestre é quem realiza a obra de educação. O diretor é o
simples servidor do mestre. Toda a administração não tem outro fim que o
de dispor as condições de êxito para a obra, que é só do mestre: EDUCAR.
(TEIXEIRA, 1932).

Em 1931, foi criada a Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, pelo Decreto nº.
19.560, subordinada ao Ministério da Educação e Saúde Pública, recém-criado, do qual
passaram a fazer parte as Escolas de Aprendizes Artífices, até então sob a jurisdição do
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Essa inspetoria foi transformada em
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Superintendência do Ensino Profissional pelo Decreto nº. 24.558 em 1934, e extinta em 1937,
transferindo os seus encargos para a Divisão do Ensino Industrial.
Com o propósito de superar o modelo de formação de professores em nível
secundário, o Decreto n.º 6.283 de 25 de janeiro de 1934 estabeleceu a exigência da
habilitação para o magistério em nível superior na Escola de Professores do Instituto de
Educação, e sobre a carreira do professor de escola técnica secundária dispôs:
§ 1º – A licença para o magistério secundário será concedida pela
Universidade somente ao candidato que tendo-se licenciado em qualquer das
secções em que se especializou na Faculdade de Filosofia,Ciências e Letras,
haja concluído o curso de formação pedagógica no Instituto de Educação.
§ 2º – O candidato ao magistério secundário, escolhida a secção de
conhecimento em que pretende especializar-se na Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras, poderá fazer simultaneamente, no 3º ano, o curso de
formação pedagógica no Instituto de Educação.
§ 3º – A secção de Matérias de Ensino para os candidatos ao professorado
secundário, constituirá uma secção autônoma de prática de ensino e terá por
fim o estudo teórico-prático (Decreto n.º 6.283/34).

Pelo Decreto nº 4.779 de 16 de maio de 1934 os mestres e contramestres passaram a
constituir uma categoria única denominada “instrutores técnicos”. A diferenciação que havia
entre mestres e contramestres não correspondia à equivalência da função que exerciam, pelo
contrário, essa distinção dificultava a integração entre o trabalho nas oficinas e nas salas de
aula. Segundo Teixeira (2007, p. 213), “as oficinas devem ter, nas Escolas Secundárias
Técnicas, um papel educador equivalente ao da classe. Elas devem funcionar como
laboratórios de aplicação da ciência aprendida em aula”.
A Lei Orgânica do Ensino Industrial, instituída pelo Decreto-Lei nº 4.073, de 30 de
janeiro de 1942 instituiu os cursos pedagógicos, abrangendo os cursos de Didática e o de
Administração do Ensino Industrial. Era exigência, como pré-requisito para fazer esses cursos
de formação de professores, que fossem ex-alunos dos cursos técnicos ou de mestria.
Por meio do Decreto legislativo nº 1 de 1951, foi firmado em acordo entre o governo
brasileiro e o Governo dos Estados Unidos da América, para a realização de programas de
cooperação em matéria de educação industrial. Tal programa visava a:

a. estreitar a amizade, promover maior compreensão entre os povos dos
Estados Unidos do Brasil e dos Estados Unidos da América e favorecer o
bem-estar geral; b. possibilitar atividades educacionais, no setor do ensino
profissional do Brasil, através de programas de cooperação; c. estimular e
ampliar o intercâmbio de ideias e de processos pedagógicos, no campo da
educação profissional (DECRETO n. 1 de 1951).
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Para executar e implementar esse acordo de cooperação educacional, foi criada uma
Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial – CBAI que promoveu, em 1947, o
primeiro curso de aperfeiçoamento para os professores e técnicos do Ensino Industrial. Além
desse curso ministrado no exterior, a CBAI implementou também cursos de aperfeiçoamento
para os professores em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife nos anos seguintes.
Em 1961, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), através da Lei nº 4.024,
promoveu a dualidade na formação de professores quando estabeleceu exigências distintas
entre os docentes do Ensino Médio (Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras) e os docentes
do Ensino Técnico (cursos técnicos) como se ambos pertencessem a níveis diferenciados.
Em 1968, com o intuito de superar a distinção na exigência do curso de formação de
professores para o Ensino Médio e para o Ensino Técnico, o governo federal estabeleceu, por
meio da Lei nº 5.540, o mesmo nível de curso.

Art. 30. A formação de professores para o ensino de segundo grau, de
disciplinas gerais ou técnicas, bem como o preparo de especialistas
destinadas ao trabalho de planejamento, supervisão, administração, inspeção
e orientação no âmbito de escolas e sistemas escolares, far-se-á em nível
superior.

No entanto, por falta de profissionais habilitados para o cumprimento desse
dispositivo, no ano seguinte, o Decreto-Lei nº 464/69, em seu artigo 16, abriu um precedente
para que os professores tivessem um tempo para se adequarem às novas exigências, enquanto
isso a habilitação para as respectivas funções seria feita mediante exame de suficiência
realizado em instituições oficiais de ensino superior indicadas pelo Conselho Federal de
Educação (BRASIL, 1969).
Como era grande o contingente de professores em situação irregular para o exercício
do magistério perante a nova legislação, foi instituída, através do Decreto-Lei nº 616/69, a
Fundação Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para Formação Profissional
(CENAFOR), diretamente ligado ao MEC, tendo como finalidade

[...] a preparação e o aperfeiçoamento de docentes, técnicos e especialistas
em formação profissional bem como a prestação de assistência técnica para a
melhoria e a expansão dos órgãos de formação e aperfeiçoamento de pessoal
existente no País (DECRETO Lei nº 616/69).
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Na década de 70, o governo tomou outras iniciativas visando à formação de
professores para a Educação Profissional. No entanto, tais iniciativas foram regulamentadas
por meio de programas de caráter emergencial e, por isso, suscitaram muitas críticas. A
Portaria Ministerial nº 339/70 foi uma das medidas do governo que visava regulamentar a
função docente de acordo com as novas exigências da legislação por meio dos cursos
emergenciais denominados Esquema I, destinado aos professores bacharéis que precisavam
fazer uma complementação pedagógica, e Esquema II, aos portadores de diploma técnico
industrial de nível médio que precisavam, além da complementação pedagógica, fazer a
complementação de conteúdo.
Os Esquemas I e II vigoraram até a publicação da Portaria nº 396/77 que instituía a
criação do Plano de Curso Emergencial para a Formação de Professores para as Disciplinas
Especiais. A demanda desses cursos emergenciais gerou, nos anos seguintes, outras
resoluções e pareceres trazendo algumas alterações e adaptações na carga horária e nas
disciplinas do currículo, mas mantiveram o caráter superficial e imediatista de atuar na
formação dos professores, sem levar em conta a pluralidade do público docente, e sem
priorizar as bases teórico-pedagógicas da educação integrada.

[...] a formação de professores para a EP vem sendo tratada no País, como
algo especial, emergencial, sem integralidade própria, que carece de marco
regulatório, e que, por meio de Programas, desenvolve-se paradoxalmente,
sem a superação das situações vigentes e ditas emergenciais, e sinalizando
uma política de falta de formação (OLIVEIRA, 2010, p. 458).

O plano de expansão da rede federal e a criação dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia por meio da Lei 11.892/2008 evidenciou estratégias administrativas e
pedagógicas, nas quais buscavam reduzir gastos com a educação, conforme consta no Inciso
III, do artigo 6º: “promover a integração e a verticalização da educação básica à educação
profissional e superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos
de gestão” (BRASIL/MEC, 2008).
Tais estratégias permitiram que os IF’s atuassem de forma verticalizada em suas
diferentes modalidades da educação, ou seja, aproveitando a mesma infraestrutura física e
pedagógica já existente. Sobre isso, o Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do
MEC desse período, Eliezer Moreira Pacheco (2005, p. 2) comentou:
Os Institutos fundamentam-se na verticalização do ensino, onde os docentes
atuam nos diferentes níveis com os discentes, compartilhando os espaços
pedagógicos e laboratórios, além de procurar estabelecer itinerários
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formativos do curso técnico ao doutorado. Os Institutos Federais também
assumem um compromisso de intervenção em suas respectivas regiões,
identificando problemas e criando soluções tecnológicas para o
desenvolvimento sustentável, com inclusão social. Com os Institutos, o
Brasil está abandonando o hábito de copiar e ousando inovar.

Nesse sentido, a verticalização do ensino nos Institutos Federais foi apresentada como
uma “síntese daquilo que de melhor a Rede Federal construiu ao longo de sua história e das
políticas de educação profissional e tecnológica do governo federal” (PACHECO, 2011, p.
12). A verticalização foi destacada como vantajosa porque:
1. Os cursos superiores de tecnologia seriam criados nas mesmas áreas em que essas
instituições atuavam historicamente na formação de técnicos de nível médio;
2. Expandiria o número de cursos/vagas na educação profissional e no ensino superior,
proporcionando a possibilidade de estudantes, inclusive do interior do país, de cursar
seus estudos numa instituição pública reconhecida nacionalmente pela qualidade do
ensino;
3. O estudante, ao concluir o ensino médio/técnico, poderia se inserir diretamente no
mundo do trabalho ou escolher um curso de nível superior na mesma instituição e na
mesma área em que estudou em sua formação profissional técnica ou, ainda, conciliar
as duas atividades;
4. O governo federal reduziria gastos ao aproveitar, de forma otimizada, os recursos
como, instalações físicas, incluindo, prédios, laboratórios, equipamentos, salas de
aulas, e como também o corpo docente e técnico-administrativo, pois, nessas
instituições, ofertam-se ao mesmo tempo ensino médio, ensino profissionalizante,
ensino superior, pós-graduação, além de outras ofertas educacionais;
5. O corpo docente se especializaria (mestrado e doutorado) em suas áreas a partir da
demanda do ensino superior nessas instituições;
6. A atuação verticalizada do corpo docente associaria teoria e prática na formação
técnica de nível médio, nos cursos tecnológicos, nas licenciaturas e nos cursos de pósgraduação;
7. Os cursos e os programas curriculares de eixos tecnológicos afins estariam
interligados, permitindo o diálogo entre as diversas áreas de conhecimento;
8. A formação de uma parcela significativa dos docentes, parcialmente compatível com
os novos cursos criados, estaria adequada para atuar em todos os níveis e modalidades
de ensino;
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9. Os alunos seriam estimulados a dar prosseguimento a cursos do mesmo eixo
tecnológico, havendo a possibilidade de redução do percurso formativo por meio do
aproveitamento de disciplinas e de experiências adquiridas anteriormente.

No entanto, a complexidade do trabalho docente diante da verticalização exige uma
reflexão sobre essas vantagens tratadas de modo consensual, pois trazem implicações sérias,
cabendo o cuidado de serem analisadas. Por exemplo, como exigir dos docentes da EBTT a
competência de lidar com modalidades diferenciadas, se eles não possuem uma formação
pedagógica adequada para atender às necessidades específicas desses estudantes que possuem
características, experiências e expectativas também diferenciadas? Como pensar nas
especificidades dessas modalidades se o professor não atua especificamente em uma delas?
Como tratar dessas questões educacionais com os docentes, por exemplo, da área técnica que
têm pouca familiaridade com a docência e com os problemas pedagógicos que estão imbuídos
nesse universo da educação? Como promover o aumento da oferta dos cursos superiores sem
prejudicar a oferta dos cursos técnicos, visto que esta sempre foi a principal vocação dos IF’s?
De acordo com Moura (2005, p. 9), é função da rede federal de educação tecnológica,
a partir dessa verticalização, continuar oferecendo os cursos técnicos e superiores de
tecnologia, mas tendo o cuidado de não ampliar tanto o número de vagas no ensino superior a
ponto de ultrapassar o número de vagas oferecidas nos cursos técnicos. Afinal, os postos de
trabalho de nível médio geram muito mais oportunidades do que de nível superior, ou seja,
[...] estes correspondem a menos da metade daqueles de nível intermediário
e menos de 16% do total de empregados e que, além disso, não há tendência
de reversão desse quadro no curto e médio prazos [...]. Apesar dessas
vantagens, é muito importante cuidar para que não haja uma distorção nessa
verticalização técnico-tecnológico. Trata-se da possibilidade do aumento da
oferta dos cursos superiores de tecnologia em detrimento da oferta dos
cursos técnicos. Esse é um problema crucial e que não pode ser visto apenas
a partir da ótica interna dos que atuam nos CEFETs, mas sim a partir das
necessidades da sociedade brasileira. Dessa forma, qualquer política voltada
para a educação tecnológica tem que garantir a continuidade da oferta dos
cursos técnicos como prioritária e, além disso, apontar para a sua ampliação.

De acordo com Floro (2015, p. 03077), a verticalização do ensino pressupõe a
concepção de uniformidade de conteúdos dos eixos tecnológicos e que, a partir dessa visão, a
atuação do docente possa se dar em qualquer modalidade, sem que se leve em conta o perfil
pedagógico, as afinidades e as preferências do docente por determinado nível de ensino.
Como consequência e contrariamente ao imperativo legal de se ofertar uma educação
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adequada às especificidades de cada modalidade da educação, o docente é induzido, pela
verticalização do ensino, a conceber as disciplinas de uma mesma área como similares e a
atuar uniformemente, em três ou quatro modalidades diversas, preparando uma mesma aula
para todos esses segmentos em que atua.

Há uma crença de que os conteúdos dos eixos tecnológicos são neutros e
universais, o que justifica a lotação dos docentes em qualquer nível de
ensino, mesmo que ele não se identifique ou que não tenha formação
pedagógica adequada para trabalhar com o público de alunos com o qual
convive. Em geral, isto contribui para que um docente ensine a todos do
mesmo modo, induzindo-o a atribuir apenas aos alunos problemas como a
desistência, a reprovação, o desinteresse etc.

Numa pesquisa realizada por Floro (2015, p. 03078) no Instituto Federal do Ceará –
IFCE, percebeu-se que os docentes possuíam pouca familiaridade com os problemas
educacionais, evidenciando um problema: “Ser docente negando a docência”. Ao pesquisar o
currículo Lattes de 25 docentes dos cursos de Eletrotécnica do IFCE verificou-se que apenas
24% possuem curso de licenciatura, apenas 4% já desenvolveram algum trabalho científico na
área da educação e que apenas 25% possuem formação complementar pedagógica.
Ante o exposto, é de se constatar que é de fundamental importância abrir espaço para
um diálogo mais amplo sobre a busca pela qual essas instituições têm se empenhado para
elevar seu status para universidade tecnológica, tendendo a diminuir o número de vagas nos
cursos técnicos em detrimento do aumento do número de vagas no ensino superior. De acordo
com Moura (2005, p. 13), é fundamental promover

[...] alterações sob pena de estarmos assistindo passivamente ao afastamento
dos CEFETs daquela que há mais de 40 anos vem sendo sua principal base
de sustentação – a oferta pública, gratuita e com excelente qualidade de
cursos técnicos de nível médio, o que já transformou e continua
transformando a vida de inúmeros jovens, principalmente, aqueles
provenientes das classes menos favorecidas, além de contribuir
significativamente para o desenvolvimento econômico do país.

Assim sendo, torna-se indispensável construirmos um caminho que não ameace a
oferta para “o público que historicamente é atendido pela rede federal de educação e, que
através da formação proporcionada por essas instituições, consiga inserir-se na sociedade e no
mundo do trabalho, passando a serem sujeitos de suas próprias vidas” (MOURA, 2005, p. 12).
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2.2

Rumos da Educação Profissional e da formação docente

A Educação Profissional foi legalmente assumida com essa denominação em 1996 na
LDB, passando, a partir daí, a compor a educação básica. Consequentemente, a Educação
Profissional passou a ter uma seção específica na legislação, que trata do segmento da
educação destinado à formação do trabalhador, englobando três níveis de ensino: os cursos
básicos de qualificação para o trabalho, em geral de curta duração; os cursos técnicos
integrados ou subsequentes ao ensino médio; e os cursos tecnológicos de graduação ou pósgraduação.
Essa mudança na legislação foi considerada um grande avanço para essa modalidade,
pois, até então, a Educação Profissional estava inserida num conjunto organizacional no qual
a escolarização não fazia parte das atividades dos cursos profissionalizantes, ou seja, visava
um ensino exclusivamente prático e utilitário. De acordo com Ana Margarida Campello, na
reportagem de Guimarães (2007), “já havia Educação Profissional na prática dos antigos
artesãos, mas num contexto em que o aprender era colado no fazer, sem a mediação da
escola”.
Apesar desse inegável avanço na formação do trabalhador, alguns pesquisadores,
como Cláudio Gomes na reportagem de Leila Leal (2011), ponderam o conteúdo político e
ideológico implícito nessa nova concepção de Educação Profissional, que parece levar os
trabalhadores à determinadas posições sociais e profissionais que já lhes eram reservadas.

A cidadania que se concebe nesse contexto, assim como a educação que é
proposta, aparece para recompor o exército de trabalhadores subalternizados
no processo produtivo contemporâneo. É como dizer que essa população
precisa se inserir da forma que ‘lhe cabe' na atual divisão técnica e social do
trabalho.

Contudo, a Educação Profissional tomou novos rumos, visto que ela passou a ter uma
visibilidade, senão do modo que desejamos, diferente daquela destinada a ela historicamente
no mundo – o de, legalmente, formar o indivíduo das classes populares para o trabalho
manual, enquanto a escola formava as elites para o trabalho intelectual. Assim, a Educação
Profissional passou a oportunizar a escolaridade para as classes dos dirigidos e, com isso, a
chance de poderem assumir funções de dirigentes. Guimarães (2007) explica:

O papel da escola ao longo da História ajuda a entender também os
principais desafios da Educação Profissional ainda hoje. No mundo como
um todo, foi só com a Revolução Industrial, por exemplo, que a escola
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passou a transmitir conhecimentos técnicos e profissionais. Antes, ela
cuidava apenas da formação intelectual e delegava a outras instituições a
preparação para o trabalho.

A escolarização no ensino profissional trouxe não apenas uma nova denominação - a
Educação Profissional – mas uma nova proposta, na qual a formação profissionalizante
passou a ser articulada à formação geral; e uma nova concepção de responsabilidade da
Educação. Na reportagem de Leila Leal (2011), Francisco Aparecido Cordão, presidente da
Câmara de Educação Básica do CNE e relator da proposta original do Conselho, alertou sobre
a importância de suscitar debates que venham provocar uma demanda para a atualização das
diretrizes da educação profissional técnica de nível médio em articulação com a atualização
das diretrizes do ensino médio. Isso se torna mais complexo ainda quando somado às
demandas da educação de jovens e adultos, visto que a articulação, nesse caso, será entre três
modalidades, cada uma delas com suas especificidades.
A integração entre o ensino profissionalizante e o ensino médio representou um
avanço para a classe trabalhadora, mas é preciso avançar mais no sentido de garantir
mudanças mais concretas para uma formação integrada de fato. Nesse sentido, aponta-se a
necessidade de aprofundamento desse debate para um entendimento mais substancial a
respeito do significado de que a educação integrada é a que tem o trabalho como princípio
educativo.
A Educação Profissionalizante tem sido alvo de debates nos últimos tempos. Mas,
embora a modalidade de jovens e adultos esteja incluída nesse sistema de educação, essas
discussões acabam focando o ensino médio integrado à educação profissional para os jovens
em idade escolar considerada regular. Assim, esse público fica mais uma vez relegado a
segundo plano e o modelo educacional pautado na dualidade estrutural continua perpetuando
a situação de desigualdade social no Brasil.
Com o passar do tempo, a priorização da Educação Profissional e sua articulação com
a formação geral passou a ganhar mais relevância no contexto do desenvolvimento econômico
do país sendo assunto de destaque nos cenários das eleições para a Presidência da República.
É bem verdade que essa pauta sempre esteve presente nas plataformas e programas eleitorais,
mas não com tanto destaque quanto nos últimos anos, mais especificamente a partir do
período do Governo Lula. Pesquisadores apontam diversos fatores que justificam o fato desse
tema apresentar-se de forma mais enfática nos últimos debates eleitorais, mas todos
concordam que os aspectos econômicos, ideológicos e políticos são os principais.
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De acordo com Cláudio Gomes, Virgínia Fontes e Marise Ramos, professorespesquisadores, nas palavras de Leal (2011), a temática da educação profissional tem aparecido
com mais reincidência e impondo novas demandas para a educação devido a três fatores: ao
plano de expansão da rede federal e criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia; ao crescimento da economia de 3,6% entre 2003 e 2009, percentual maior do que
o período de 1998 a 2002 que foi de 1,7%; e, ao fato de que a Educação Profissional
representa um caminho para minimizar os problemas de baixas escolaridade e renda da classe
trabalhadora.
A Educação Profissional passou por muitas fases ao longo da história do Brasil e,
atualmente, atravessamos uma fase marcada por contradições que, ao mesmo tempo em que
sugerem avanços em relação à expansão da educação profissional, sugerem um retrocesso
quando associamos a educação profissional à lógica economicista. Na reportagem de Leila
Leal (2011) da Revista Poli, Marise Ramos assevera:

Precisamos pensar pela via da contradição. A década de 1990 foi marcada
por uma privatização intensa de tudo o que foi construído até os anos 1970.
Ainda que tenha se constituído como política compensatória, marcada pela
dualidade de classe e educacional, isso constituiu dos anos 1950 aos 1970
uma estratégia de acesso da classe trabalhadora a uma educação pública com
alguma qualidade. Portanto, a retomada disso é positiva, se tivermos em
comparação o que aconteceu antes. Ela não é positiva se mantida sob a
lógica economicista, porque é mais uma ideologia e reforça uma lógica dual
de educação profissional para o mercado de trabalho. Nesse contexto, há
contradições que são acirradas em benefício da classe trabalhadora.
Precisamos nos apropriar disso e defender a educação profissional no sentido
de torná-la pública, de qualidade, relacionando trabalho, ciência e cultura.

A política de integração da educação profissional ao ensino médio na modalidade EJA
exige que seja elaborado um projeto político-pedagógico que enfoque o trabalho como
princípio educativo, “no sentido de superar a dicotomia trabalho manual/trabalho intelectual,
de incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes
de atuar como dirigentes e cidadãos” (CIAVATTA, 2005, p. 84). Para esse empreendimento,
os Institutos Federais, únicos que viabilizam esse tipo de oferta de educação - PROEJA,
precisam direcionar suas ações buscando a integração entre o ensino médio e o
profissionalizante numa perspectiva de formação humana.
Segundo Ciavatta (2005, p. 84), a concepção de formação integrada remete “o termo
‘integrar’ ao seu sentido de completude, de compreensão das partes no seu todo ou da unidade
no diverso, de tratar a educação como uma totalidade social, isto é, nas múltiplas mediações
históricas que concretizam os processos educativos”.
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O Documento Base do PROEJA (2007, p. 41) destaca a perspectiva de formação
integrada como “um projeto educativo para além de segmentações e superposições que tão
pouco revelam das possibilidades de ver mais complexamente a realidade e, por esse ponto de
vista, pensar também a intervenção pedagógica”.
Os fundamentos do projeto político-pedagógico da EJA estão pautados numa
perspectiva de “formação para o exercício pleno da cidadania, por meio do desenvolvimento
do pensamento crítico e autônomo de cidadãos participativos, conscientes de seus direitos
sociais e de sua compreensão/inserção no mundo do trabalho” (DOCUMENTO BASE DO
PROEJA, 2007, p. 42). Assim, torna-se imprescindível traçar um currículo que considere as
particularidades dos sujeitos da EJA, e que os conduza à emancipação sociopolítica.

Portanto, o currículo integrado é uma possibilidade de inovar
pedagogicamente na concepção de ensino médio, em resposta aos diferentes
sujeitos sociais para os quais se destina, por meio de uma concepção que
considera o mundo do trabalho e que leva em conta os mais diversos saberes
produzidos em diferentes espaços sociais. Abandona-se a perspectiva estreita
de formação para o mercado de trabalho, para assumir a formação integral
dos sujeitos, como forma de compreender e se compreender no mundo
(DOCUMENTO BASE DO PROEJA, 2007, p. 43).

Por isso, é essencial que se supere a concepção dessa modalidade como
compensatória, conforme tem ocorrido ao longo da história com a intenção de recuperar os
aspectos temporais e espaciais da escolaridade. Isto implica reconhecer os saberes produzidos
nos “variados espaços sociais que a população vivencia no seu estar e ser no mundo, seja
cultural, laboral, social, político e histórico” (DOCUMENTO BASE DO PROEJA, 2007, p.
43).
O fundamental nesta proposta de integração do projeto político-pedagógico e do
currículo é atentar para as heterogeneidades desses sujeitos e os conhecimentos que estes
possuem. Nesse particular, a educação deve compreender a aprendizagem como um processo
permanente, conforme Diniz (2009, p. 63) esclarece:

Podemos afirmar que se a educação pode ser interpretada sob o ângulo dos
estudos, a formação pode ser interpretada sob o ângulo da aprendizagem,
como aprendizagem permanente e não apenas como educação das pessoas
adultas, mas como uma ação que começa na etapa pré-escolar e perdura até
depois da aposentadoria, ou seja, a aprendizagem permanente considera a
ação de aprender como um processo contínuo e ininterrupto durante todo o
ciclo vital.
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Para isso, é imprescindível que haja comprometimento de todos os agentes (gestores
públicos, gestores dessas instituições, servidores técnico-administrativos e professores)
envolvidos com o projeto político-pedagógico baseado no respeito à diversidade desses
sujeitos. “Pensando essa política na esfera do ensino médio, é preciso ainda romper, de uma
vez por todas, com a visão exclusivamente propedêutica dessa etapa de ensino”
(DOCUMENTO BASE DO PROEJA, 2007, p. 45). Em suma, há a necessidade da ruptura de
paradigmas dos modelos de ensino focados nos conteúdos específicos e nas disciplinas.
De acordo com a organização curricular que orienta essa política, os fundamentos
políticos pedagógicos são definidos da seguinte maneira:

a) A integração curricular visando à qualificação social e profissional
articulada à elevação da escolaridade, construída a partir de um processo
democrático e participativo de discussão coletiva;
b) A escola formadora de sujeitos articulada a um projeto coletivo de
emancipação humana;
c) A valorização dos diferentes saberes no processo educativo;
d) A compreensão e consideração dos tempos e espaços de formação dos
sujeitos da aprendizagem;
e) A escola vinculada à realidade dos sujeitos;
f) A autonomia e colaboração entre os sujeitos e o sistema nacional de
ensino;
g) O trabalho como princípio educativo. (DOCUMENTO BASE, 2007, p.
47).

A construção da organização curricular é “contínua, processual e coletiva” e deve ser
orientada pelas necessidades do público da EJA, e deve ainda envolver todos aqueles que
participam dela. Define-se, então, o currículo:

[...] como um desenho pedagógico e sua correspondente organização
institucional à qual articula dinamicamente experiências, trabalho, valores,
ensino, prática, teoria, comunidade, concepções e saberes observando as
características históricas, econômicas e socioculturais do meio em que o
processo se desenvolve (DOCUMENTO BASE DO PROEJA, 2007, p. 49).

Contribuir para a melhoria das condições de participação social, política, cultural e
emancipatória desse público é um desafio para a educação, no sentido de redimensionar as
ações pedagógicas sem o legado do preconceito social. Isso implica a necessidade de diálogo
entre as experiências e pesquisas no âmbito do diagnóstico das demandas da EJA com toda a
comunidade escolar.
A formação de professores para a Educação Profissional e Tecnológica tem sido pauta
de congressos, grupos de trabalho e simpósios, envolvendo pesquisadores, gestores e
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professores. Em 2007, o Departamento de Políticas e Articulações Institucionais da
SETEC/MEC formou um grupo de trabalho para promover um debate sobre esse tema e
elaborar propostas de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a formação dos
professores da educação profissional, a ser encaminhada para deliberação no Conselho
Nacional de Educação (CNE). No entanto, as diversas interpretações da LDB impediram que
se chegasse a um consenso, como, por exemplo, o artigo 63, que trata dos profissionais da
educação, a respeito da exigência ou não de curso de licenciatura como única forma de
habilitar professores para atuarem na Educação Profissional, causando um impasse para a
elaboração das DCN.
Discute-se há bastante tempo a formação de professores para a educação profissional.
Alguns pesquisadores defendem outras formas de habilitação para a docência além da
licenciatura, argumentando que a pós-graduação atrairia mais os profissionais da área técnica,
que já possuem o conhecimento teórico-prático, mas que necessitam de uma complementação
pedagógica que o habilite ao magistério e supriria em menor tempo a falta de professores
habilitados nas escolas. Enquanto que a licenciatura excluiria os profissionais já graduados e
experientes com a prática, além de ser uma solução mais demorada.
Diante das opiniões diversas no meio acadêmico quanto aos programas especiais ou às
licenciaturas serem a melhor solução ou não para a formação do professor da educação
profissional, em um ponto eles não divergem: “é preciso regular o que pode e o que não pode
e deixar para trás o caráter emergencial que essa formação assumiu ao longo da história [...]
para dar sustentabilidade pedagógica de que a educação profissional necessita” (MATHIAS,
2011).
Nesse contexto, a situação é bem mais complexa para os profissionais bacharéis que
vão atuar nas disciplinas específicas dos cursos técnicos de nível médio, como, por exemplo,
os engenheiros, enfermeiros e arquitetos, que possuem o conhecimento técnico, mas não
possuem a formação pedagógica. Desse modo, nessa perspectiva de domínio do campo
científico e do mercado de trabalho sem o conhecimento pedagógico, como garantir a
perspectiva da integração nesses cursos? Na reportagem de Maíra Mathias (2011) da Revista
RET-SUS, Dante Moura analisa:
Eles atuam a partir da lógica de que, como sabem fazer, também sabem
ensinar, sem que esse processo de ensino-aprendizagem ocorra com alguma
problematização acerca do sentido do conhecimento que está sendo
trabalhado. É a lógica da formação resumida à transmissão do conhecimento
técnico específico para realizar uma determinada tarefa sem uma
preocupação com a formação de um sujeito que possa, além do domínio da

84

técnica, compreender as relações de poder existentes na sociedade como um
todo e no mundo do trabalho e, por meio desse conhecimento, saber se
posicionar diante dessa realidade.

Na reportagem de Leila Leal (2011) da Revista Poli, Marise Ramos assevera que a
formação de professores para a educação profissional é defendida como uma lógica de
orientar a atuação docente para uma formação humana e profissional, pelo princípio educativo
do trabalho, porque
[...] é ele que possibilita à classe trabalhadora a compreensão científica,
tecnológica, sócio-histórica-cultural da produção, e é isso que
instrumentaliza o trabalhador para produzir a existência a partir de seu
próprio trabalho, reconhecer sua condição de ser alienado, se organizar e
buscar transformações.

No PNE proposto para 2011-2020 não se evidenciou uma preocupação específica com
a formação de professores para atuar na EJA, mas considerou a importância da valorização
dos profissionais de educação. No documento da CONAE, apresentava-se a necessidade de
uma formação de professores para atuar nessa modalidade de jovens e adultos, porém,
nenhuma das propostas sugeridas pela CONAE foi “capaz de levar as universidades a
incorporar definitivamente em seus currículos a formação de educadores de jovens e adultos,
persistindo o fato de que esse campo do conhecimento é subestimado e até mesmo omitido
nos cursos de formação de professores” (RIBAS; MESQUITA, 2013, p. 65).
As Diretrizes Curriculares Nacionais (Parecer CNE n. 11/2000, de 10 de maio de
2000) trouxeram também a importância em relação à formação do professores para atuar na
EJA.

As licenciaturas e outras habilitações ligadas aos profissionais do ensino não
podem deixar de considerar, em seus cursos, a realidade da EJA [...]. O
Brasil tem uma experiência significativa na área [...] e um acúmulo de
conhecimento voltado para métodos, técnicas alternativas de alfabetização
de educação de jovens e adultos. Tais experiências, salvo exceções, não
conseguiram se traduzir em material didático específico voltado para a
educação de jovens e adultos, em especial para além do processo
alfabetizador. As instituições de nível superior, sobretudo as universidades,
têm o dever de se integrar no resgate desta dívida social abrindo espaços
para a formação de professores, recuperando experiências significativas [...].
A formação adequada e a ação integrada implicam a existência de um espaço
próprio, para os profissionais da EJA, nos sistemas, nas universidades e em
outras instituições formadoras (BRASIL, 2000, p. 62-63).

Por muito tempo, atuar no cargo de docente do ensino profissionalizante representava
um trabalho temporário, um “bico”. Era um recurso usado por profissionais de diversas áreas
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para aumentar o orçamento familiar, ou seja, não era a profissão escolhida, mas sim uma
segunda opção para àqueles que necessitavam aumentar a renda ou que fracassaram na
carreira que haviam escolhido primeiramente.
Assim, na Escola de Aprendizes Artífices, a docência no ensino profissionalizante se
configurou como uma atividade complementar financeira; sem perfil definido, já que não se
exigia uma formação específica para os docentes; e com remuneração pouco atrativa que
dificultava a dedicação no trabalho, uma vez que buscavam outro emprego que
complementasse a renda.
Hoje, esse quadro mudou. Atuar no Instituto Federal Fluminense representa, além de
ter um emprego público e estável, trabalhar em condições privilegiadas em relação à realidade
do país, e o salário não é dos piores. Mas, quando analisamos a profissão docente em si,
percebe-se que esse quadro não mudou muito, ou se mudou, precisa mudar ainda mais, pois,
de modo geral, agregam-se profissionais de muitas áreas distintas na Educação, não que a
diversidade seja ruim, mas o que se precisa valorizar e, muitas vezes, isso não é visto, é a
formação específica para a docência.
Todos se acham no direito de exercer a profissão de professor e nem sempre se exige a
formação específica para tal, mas o contrário não é visto, ou seja, a habilitação de professor
não possibilita que ele exerça outra função que não esta. Vimos engenheiros, arquitetos,
economistas, dentistas e profissionais das demais áreas assumirem a função de professor ou
até mesmo altos cargos na área da educação, como, por exemplo, o economista Aloizio
Mercadante que ocupou o cargo de ministro da educação em 2012 no governo de Dilma
Rousseff.
No Brasil de modo geral, a profissão docente é mal remunerada e desvalorizada,
tornando os cursos de licenciatura menos concorridos em relação aos demais e, por isso,
configura-se a última opção na concorrência para uma vaga nos vestibulares. Assim, o quadro
de docentes é formado por profissionais que escolheram a licenciatura como primeira opção,
mas também por profissionais que a escolheram como segunda opção por ser um curso menos
concorrido, e ainda, por profissionais bacharelados que se desiludiram na área de sua
formação e passaram a atuar como docentes.
Parte dos professores que ingressam nos IFs tem a mentalidade de estar ingressando
numa instituição federal que atende um público notável, com o perfil ideal de estudante, uma
vez que os alunos dessa escola passaram por processo seletivo bem concorrido, mas, ao se
depararem com a especificidade do público PROEJA, há um estranhamento por parte desses
professores e, em alguns casos, até uma rejeição.
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Para muitos dos professores, repensar sua prática com franqueza representa recomeçar
do zero. Reconhecer que a trajetória que vinha traçando em sua vida profissional estava
impregnada de equívocos é, para alguns, muito difícil por conta da vaidade de já ter
conquistado um lugar de destaque na carreira profissional. Além disso, permanecer no
caminho mais fácil traz comodidade, ou seja, preferir acreditar que essa escola não é para esse
aluno jovem e adulto é bem mais confortável do que reconhecer que precisa repensar sua
prática docente para adequá-la a essa modalidade.
A formação docente para a educação profissional consiste em uma questão urgente, de
abrangência nacional, mas também complexa. Se de um lado, constatamos que esse perfil de
professor contemporâneo, fruto do modelo arcaico de escola que insiste em vigorar e resistir
em pleno século XXI, não atende a esse novo público de jovens e adultos; do outro, estamos
assistindo a angústia de muitos professores em perceber que suas práticas pedagógicas não
dão conta da diversidade desses alunos.
Após a promulgação do primeiro Decreto que instituiu a obrigatoriedade da oferta de
cursos na modalidade PROEJA pela Rede Federal de Educação Profissional, o Governo
Federal lançou um convite nacional aos Institutos Federais (denominados, na época, Centros
Federais de Educação Tecnológica), às Escolas Técnicas Federais, à Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, ao Colégio Pedro II e às escolas vinculadas às Universidades
Federais para programar cursos de formação continuada para os profissionais que atuam ou
atuarão no PROEJA, com o objetivo central de capacitar profissionais e produzir
conhecimento no exercício da integração da educação profissional com a educação de jovens
e adultos, tendo em vista o caráter inovador deste programa. Por meio de chamadas públicas,
a SETEC/CAPES fomentou cursos de formação em PROEJA e projetos de pesquisa
(BRASIL, 2009), como:
1. Curso de formação continuada com carga horária de 120h a 240h;
2. Curso de pós-graduação lato sensu PROEJA;
3. Diálogos PROEJA (encontros microrregionais para troca de experiências entre os
diferentes grupos envolvidos no desenvolvimento dos cursos: estudantes, educadores,
gestores);
4. PROEJA FIC (implantação de cursos de formação inicial e continuada integrados
com o ensino fundamental na modalidade da educação de jovens e adultos nos municípios
brasileiros e nos estabelecimentos penais).
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A necessidade de se pensar uma formação docente específica para qualquer nível ou
modalidade vem sendo apresentada como questão fundamental para a educação. Mas parece
não existir uma preocupação expressa nessas políticas públicas, que não seja de caráter
emergencial, sejam de infraestrutura ou até mesmo pedagógicas, principalmente, em relação à
formação do professor.
Isso se torna mais urgente, quando se trata da educação de jovens e adultos, uma vez
que os cursos de formação para o magistério privilegiam o universo do público infantil e
acabam por “infantilizar” a EJA por não adequarem a relação pedagógica conforme

a

heterogeneidade desse público, “com suas múltiplas experiências de trabalho, de vida e de
situação social, aí compreendidos as práticas culturais e valores já constituídos” (PARECER
CNE/CEB 11/2000, p. 61).

Para qualquer profissional que se ocupe do magistério, a garantia de padrão
de qualidade é um princípio que cobre o espectro da cidadania enquanto
participação e enquanto exigência da clientela a que se destina. A pior forma
de presença é aquela que se situa nas antípodas da qualidade e que atende
pelo termo mediocridade, já expresso pelo cinismo da fórmula “qualquer
coisa serve” ou “antes isso do que nada”. A formação adequada e a ação
integrada implicam a existência de um espaço próprio, para os profissionais
da EJA, nos sistemas, nas universidades e em outras instituições formadoras
(PARECER CNE/CEB 11/2000, p. 60).

Esse público de jovens e adultos volta à escola em busca de articular suas
experiências, competências e habilidades com os conhecimentos sistematizados e, nessa volta,
o professor tem que estar preparado para estabelecer essa conexão. “É preciso que em
qualquer nível formativo se dêem correlações entre os conteúdos das áreas de conhecimento e
o universo de valores e modos de vida de seus alunos” (PARECER CNE/CEB 11/2000, p.
59).

Para resolver os problemas, o professor é convidado a adaptar sua ação ao
contexto. A escola e os professores devem elaborar um projeto políticopedagógico levando em conta as características do bairro e dos alunos,
mobilizar recursos culturais e financeiros que possibilitem melhorar a
eficácia e a qualidade da formação, tecer parcerias, desenvolver projetos
com os alunos etc. Essas novas exigências requerem uma cultura profissional
que não é a cultura tradicional do universo docente; o professor, que não foi
e ainda não é formado para tanto, fica um pouco perdido (CHARLOT, 2013,
p. 100).

A formação docente perpassa pela preparação básica e comum à docência, mas
também precisa contemplar a preparação específica, seja ela, infantil, para adolescente, para
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jovens, adultos e idosos nos diversos níveis da educação (ensino fundamental, médio e
superior). No entanto, sabe-se que nos cursos de licenciatura a formação didático-pedagógica
não é tratada com profundidade e nem com as especificidades que cada segmento da educação
requer. Quando pensamos no caso dos docentes oriundos de cursos de bacharelado, essa
realidade é bem mais complexa, uma vez que a configuração desse profissional é técnica e se
distancia do papel que deve ser desempenhado na profissão docente.
Apesar dessas iniciativas do governo nos últimos anos, há muito que se fazer para
abrir espaços para a formação de professores. Essa modalidade da educação necessita de um
investimento mais amplo nas licenciaturas que, efetivamente, contemplem a formação de
professores para atuar na EJA, e não somente os investimentos nos cursos que objetivam uma
formação continuada, como, por exemplo, os cursos de atualização do professor às
necessidades da sociedade contemporânea, as capacitações em serviço, os aperfeiçoamentos
profissionais continuados e até mesmo as disciplinas de EJA raramente ofertadas nos cursos
de pós-graduação. Tanto o Estado quanto os sistemas de ensino que ofertam cursos de
formação de professores precisam dar mais atenção a essa situação. Ao abordar essa questão
Freitas (1992, p. 10) assevera:

[...] enquanto o Estado não mediar uma ação conjunta entre escolas
normais, universidades (principais agências formadoras) e secretarias de
educação (principal agência contratante) não reverteremos este quadro. Isto
passa por uma transformação global de toda a legislação que regulamenta a
formação e atuação deste profissional, com o objetivo de garantir formação
de qualidade e valorização profissional.

Nesse sentido, uma formação docente baseada em pesquisas teórico-práticas no
âmbito da EJA, que associe pesquisa à docência em parceria com as universidades, pode
suscitar novos conhecimentos e um novo fazer docente.
Desafios políticos e pedagógicos estão postos, mas o sucesso depende da franca
participação da comunidade, das universidades, do envolvimento de todas as instâncias
governamentais em um projeto que construa uma nova concepção de formação docente que
integre política, cultura e trabalho numa perspectiva democrática e de igualdade social.

[...] o preparo de um docente voltado para a EJA deve incluir, além das
exigências formativas para todo e qualquer professor, aquelas relativas à
complexidade diferencial desta modalidade de ensino. Assim esse
profissional do magistério deve estar preparado para interagir empaticamente
com esta parcela de estudantes e de estabelecer o exercício do diálogo.
Jamais um professor aligeirado ou motivado apenas pela boa vontade ou por
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um voluntariado idealista e sim um docente que se nutra do geral e também
das especificidades que a habilitação como formação sistemática requer
(PARECER CNE/CEB 11/2000, p. 56).

No entanto, a proposta de formação integrada da gênese do PROEJA ficou na teoria,
as dimensões (humana, da linguagem, da pesquisa, científica e tecnológica e de formação
continuada) que formam os pilares da educação profissional integrada ao ensino médio e que
deveriam, de fato, alicerçar o PROEJA, muitas vezes são desconhecidas pelos professores ou,
se conhecidas, não são assimiladas.
O que vemos são aulas conteudistas, desconectadas dos objetivos do curso em si, dos
objetivos de vida dos alunos, da realidade social e política desse sujeito-aluno e dos objetivos
de formar para o mundo do trabalho. O que vemos são alunos desmotivados, que acreditam
que essa escola não é para eles, mas que não culpabilizam seus professores, e que quando
retornam à escola permanecem nela por pouco tempo. O que vemos são alunos tendo seus
direitos cerceados por uma política pública insuficiente para dar conta do cumprimento legal.
O que vemos são alunos que quando terminam o curso são levados a posições sociais que já
lhes eram destinadas.
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3

DOCÊNCIA E PERMANÊNCIA

Este terceiro capítulo abrange a questão da permanência e da docência, levando em
conta a inter-relação que há entre esses objetos. Verificamos, através da revisão bibliográfica,
que as pesquisas sobre permanência encontram-se ainda em estágio embrionário, e, portanto,
no âmbito da academia, pouco se têm que dado visibilidade às questões concernentes a ela.
A discussão acadêmica sobre a permanência é uma temática ainda pouco explorada,
visto que a maioria das pesquisas, pelo menos até aqui, vem, tradicionalmente, tratando essas
questões educacionais pela perspectiva da condição histórica da evasão. O que pretendemos
aqui é dar relevância à permanência, visto que este é o objetivo maior, a condição básica e
imprescindível da educação, e, portanto, deveria ser o foco central das pesquisas educacionais
desenvolvidas.
Em outras palavras, analisar essas questões sob o viés da permanência significa
considerá-las em primeiro plano, prioritárias e vitais; ao passo que, sob o viés da evasão, o
objetivo principal, que é a permanência escolar, torna-se secundário, pois, na perspectiva da
evasão, a permanência perde a sua imprescindibilidade.
A perspectiva sobre permanência proposta aqui é concebida não como fim, mas sim
como processo. Nesse sentido, permanência não é o espelhamento da evasão, ou seja, não há
como quantificá-la nem como calcular taxas ou tempo determinado para caracterizá-la.
Buscou-se compreender como o professor permanece, como essa permanência produz sentido
nas relações escolares e como esse permanecer impacta no processo de aprendizagem,
independentemente do prazo que o professor permanece atuando no PROEJA. Assim, não se
estipulou um tempo mínimo para caracterizar a permanência do docente.
Ademais, buscou-se aqui compreender as relações com o saber, com o fazer docente
na configuração escolar da sociedade contemporânea e com a tensão instalada no processo
ensino-aprendizagem. Buscou-se fazer também reflexões acerca das práticas docentes e do
sentido do permanecer para a educação.
Vale ressaltar que essas tensões no ambiente escolar não são específicas da
modalidade do PROEJA, mas sim de todos os alunos e de todos os segmentos, pois a
discussão parte da concepção de aluno como lugar social. As relações de tensões estão
presentes em todos os níveis e modalidades do sistema de ensino, desde os primeiros anos de
escolaridade até a Universidade. Contudo, o foco dessa pesquisa está pautado na Educação de
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Jovens e Adultos, nas relações especificamente com o PROEJA, onde a permanência é mais
problemática.

3.1

O ser docente

O que é ser docente? Desta pergunta, podem suscitar diferentes respostas com maior ou
menor grau de heterogeneidade ou complexidade, dados os diversos processos sociais,
culturais e históricos. Como os docentes têm sido vistos pela sociedade contemporânea?
Como caracterizar esse público que se dedica à educação, composto, em sua maioria, por
mulheres, que conservam o vínculo com o magistério apesar do desprestígio desta profissão
perante a sociedade? Como identificar os interesses desses sujeitos diversos que possuem
posições diferentes conforme a instituição, a qualificação, a formação e o lugar em que
atuam?
Dante Moura, na reportagem de Maíra Mathias (2011), explica que a categoria docente
é bastante heterogênea. Quando se pergunta “quem é esse docente?” é preciso, primeiramente,
perguntar “de onde ele é”. No caso específico do docente do PROEJA, há dois grupos
distintos que atuam nessa área da educação profissional: os licenciados e os bacharéis. De
acordo com ele, o profissional licenciado, que atua com as disciplinas da formação geral, não
é preparado para lidar com o campo da educação profissional, visto que as licenciaturas “não
discutem a relação entre trabalho e educação e, mais especificamente, a educação profissional
em si”, ou seja, essa formação visa o caráter propedêutico. Já a posição do profissional
bacharel, aquele que atua nas disciplinas específicas da formação profissional do curso, é bem
mais alarmante, pois “têm o domínio do campo científico em nível de graduação, mas vão
atuar em um curso técnico de nível médio sem terem ao menos formação pedagógica.
Estudos apontam o modo como os discursos têm analisado a profissão docente. Para
Garcia, Hipólito e Vieira (2005, p. 46), “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”. Nesse sentido, esses discursos
produzem demandas que são veiculadas pela mídia e que acabam influenciando a concepção a
respeito desses agentes da educação, legitimando modelos impositivos e determinando um ser
docente.
Alguns desses discursos acabam atribuindo modos de ser e de estar professor como
modelos adequados de exercer suas funções. Outros vêm apontando os docentes como
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responsáveis pelo fracasso escolar ou como uma profissão desprestigiada e mal-remunerada e,
dessa forma, acaba por interpelar jovens a seguirem qualquer outra carreira diversa desta. O
que justifica, por exemplo, iniciativas do governo federal com programas de incentivo ao
magistério por meio de bolsas de estudo específicas para as licenciaturas, com a intenção de
minimizar a falta de professores para atuar nas escolas.
Ao estimular padrões de docência, disseminam-se modelos de atuação que revelam
objetivos contraditórios, acabando por gerar conflitos e tensões.
Spies e Fiss (2015) apontam alguns questionamentos a respeito das concepções de
docência como sentidos de “vocação, feminização, hierarquização, precarização salarial e
desprestígio” decorrentes da análise discursiva de 69 charges veiculadas na internet entre
2003 e 2013, que remetem aos sentidos de “crise do/no magistério”.
Por ouro lado, o ser docente não se encerra nesses discursos. A constituição do ser
professor perpassa diversos aspectos que vão desde o percurso de formação inicial do docente
na infância, seguindo até formar-se professor de fato, estando, permanentemente, em
formação. Day (2003, p. 4), ao destacar a concepção de “ser docente” como um processo
permanente, defende a seguinte ideia:

[...] os professores, sós ou acompanhados, reveem, renovam e desenvolvem
o seu compromisso como agentes de mudança, com os propósitos morais do
ensino e adquirem e desenvolvem conhecimentos, competências e
inteligência emocional, essenciais ao pensamento profissional, à planificação
e à prática com as crianças, com os jovens e com os seus colegas, ao longo
de cada uma das etapas das suas vidas enquanto docentes.

A docência compreende um processo sempre em construção que envolve o contexto
político, social, histórico e cultural, pois está diretamente ligado às demandas da sociedade.
Garcia, Hypólito e Vieira (2005, p. 54-55), definem o ser docente como:

[...] uma construção social marcada por múltiplos fatores que interagem
entre si, resultando numa série de representações que os docentes fazem de si
mesmos e de suas funções, estabelecendo, consciente ou inconscientemente,
negociações das quais certamente fazem parte de suas histórias de vida, suas
condições concretas de trabalho, o imaginário recorrente acerca dessa
profissão.

As práticas da docência, na complexidade das relações em que ocorrem, compreendem
os diversos saberes acumulados e/ou construídos pelo docente ao longo de sua vida, como,
por exemplo, origem socioeconômica, formação na área técnica ou propedêutica, forma em
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que se deu o percurso escolar e profissional, enfim, aspectos onipresentes que colaboram no
desenvolvimento de atitudes formativas que fazem os professores serem o que são.
A ação docente está interligada com a tensão inerente ao ato de ensino-aprendizagem
que provoca uma dependência recíproca de sucesso ou fracasso entre aluno e professor. O
processo ensino-aprendizagem é complexo e envolve diversos fatores, os quais fogem ao
controle tanto do docente quanto do aluno. O esforço intelectual, a ação docente, o clima
escolar, a relação professor-aluno, aluno-aluno e aluno-escola e os demais aspectos sociais,
afetivos, éticos, morais, políticos e intelectuais, que estão interligados formando uma teia
dinâmica, são fatores que impactam na aprendizagem, mesmo sem serem levados em
consideração. Esse é o ponto onde o processo de aprendizagem encontra suas fronteiras.
A aprendizagem requer uma mobilização intelectual, mas que depende também, com a
mesma importância, das relações sociais e das estruturas pedagógicas e afetivas em que elas
se apresentam. Sobre isso Charlot (2013, p. 158) nos diz:

Às vezes, explicamos alguma coisa para os alunos ou para os próprios filhos
e percebemos que eles não entendem; explicamos de novo e ainda não
entendem; gostaríamos de entrar no cérebro deles e consertar o mecanismo
do entendimento, mas não é possível.

O ensinar e o aprender não pode se resumir num ato entre dois indivíduos, mas é,
acima de tudo, um processo “antropológico que embasa a especificidade da espécie humana”
(CHARLOT, 2013, p. 180). O aluno depende do professor, assim como o professor depende
do aluno, e essa interdependência resulta numa pressão reflexiva, pois se o professor
pressiona o aluno a aprender por se sentir cobrado e ameaçado por um resultado que não
depende apenas dele, ainda que por vias que desrespeita ou fere a individualidade do seu
aluno; por outro lado, esse aluno reage, e essa reação perpassa pelos mesmos sentimentos de
cobrança por um resultado que também não depende apenas dele, podendo gerar indiferença,
violência, silêncio oprimido e abandono escolar.

Por ser a educação, indissociavelmente, construção de si mesmo e
apropriação do mundo humano, ela é um movimento de dentro alimentado
pelo que o educando encontra fora de si mesmo. Portanto, são
imprescindíveis, ao mesmo tempo, a mobilização pessoal do aluno e a ação
do professor (ou de qualquer incentivo a aprender); o resultado do processo
de ensino-aprendizagem decorre dessas duas atividades, intimamente
articuladas (CHARLOT, 2013, p. 178).
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No exercício da docência, entre o que o professor diz e o que ele quer fazer entender,
pode haver uma ruptura no processo educativo, ou seja, esse percurso da ação docente que
resulta numa tensão recíproca entre professor e aluno pode provocar o distanciamento entre
esses sujeitos e, consequentemente, da real função da escola e dos sentidos que envolvem a
formação humana e integrada prevista na lei6 para os jovens e adultos.
A aprendizagem não se resume na transmissão de conhecimentos pelo professor, ou
seja, o papel do professor vai além de apresentar os conteúdos, pois compreende em
correlacionar esses conteúdos aos saberes da vivência dos alunos, tornando a aprendizagem
prazerosa. A aprendizagem está condicionada também ao prazer, pois ela acontece quando o
aluno vê sentido naquilo, quando há satisfação. Segundo Charlot (2013, p. 159), não pode
haver contrassenso entre aprender e prazer, pelo contrário,

[...] só aprende quem encontra alguma forma de prazer no fato de aprender.
Quando digo “prazer” não estou opondo prazer a esforço. Não se pode
aprender sem esforço; não se pode educar uma criança sem fazer-lhe
exigências [...] Só aprende quem tem uma atividade intelectual, mas, para ter
uma atividade intelectual, o aprendiz tem de encontrar um sentido para isso.
Um sentido relacionado com o aprendizado, pois, se esse sentido for
completamente alheio ao fato de aprender, nada acontecerá (CHARLOT,
2013, p. 159).

Essa reflexão nos leva às considerações de Tinto (2001) sobre a importância de se
discutir a questão do prazer no processo de aprendizagem, pois muitos estudantes deixam as
salas de aula por acharem a vida acadêmica insuficientemente desafiadora e gratificante.
Transmitir os conteúdos não é suficiente para que o professor possa dizer que cumpriu o seu
papel no processo de aprendizagem, pois, para que esta ocorra, depende de outros fatores que
são condicionantes. Na verdade, essa concepção de transmissão de conteúdos não consegue
mais dar conta dessa nova configuração da docência como uma atividade de interações
humanas. Cabe também ao professor proporcionar um clima propício às relações sociais e
afetivas, aproximar-se do universo dos seus alunos e tornar os saberes que serão trabalhados
significativos para eles.
De um lado, estão os professores prontos para ensinar e ávidos por alunos interessados
em aprender. Do outro, temos alunos prontos para aprender e ávidos por professores
6

Nesse sentido, o que realmente se pretende é a formação humana, no seu sentido lato, com acesso ao universo
de saberes e conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos historicamente pela humanidade, integrada a
uma formação profissional que permita compreender o mundo, compreender-se no mundo e nele atuar na busca
de melhoria das próprias condições de vida e da construção de uma sociedade socialmente justa. A perspectiva
precisa ser, portanto, de formação na vida e para a vida e não apenas de qualificação do mercado ou para ele
(DOCUMENTO BASE DO PROEJA, 2007)
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interessados a ensinar. No entanto, quando ocorre uma ruptura no processo de aprendizagem,
sendo de um lado ou de outro, há uma contradição que gera um conflito no ato educativo. O
professor lamenta o desinteresse e descomprometimento do aluno em aprender, já que ele
enquanto professor está na sala disposto a ensinar. Já o aluno lamenta pelo fato do professor
não saber ensinar ou não ter paciência para ensinar, já que ele enquanto aluno comprometido
vence desafios no trabalho e na vida pessoal para estar na sala de aula disposto a estudar.
Assim, fica instalada uma tensão na relação entre professor e aluno por sofrerem
pressões sociais. Porém, a escola não discute isso. Na atual configuração socioescolar, exigese uma reflexão sobre essa prática tradicional da docência que requer uma transformação.
A docência passa por uma crise atualmente, na qual o professor passou a ter novas
atribuições e responsabilidades que fazem dele uma figura contraditória que vive o conflito de
ser amado e odiado. A projeção de professor na contemporaneidade é mal gerida por esse
profissional que se sente traído por uma situação enganosa, no sentido de que sua ação
ganhou um novo enfoque, para atender um novo aluno, mas para atuar num mesmo modelo
arcaico de escola.

Quando se observa as palestras públicas sobre a escola e os debates que se
seguem, percebe-se uma situação interessante: o palestrante fala à plateia
como se esta fosse constituída por professores heróis, professoras santas ou
militantes e, a seguir, intervêm no debate professores que se sentem vítimas
da sociedade, dos pais, dos alunos, das Secretarias de Educação, etc
(CHARLOT, 2013, p. 103).

O docente sofre os impactos de uma sociedade contemporânea que convive com uma
contradição de atender um tipo de alunado nos dias de hoje que não combina com o modelo
de escola ultrapassada que insiste em vigorar. Essa contradição é tanto estrutural, já que
consiste na própria ação docente; quanto histórico-social, já que é estabelecida culturalmente
ao longo do tempo (CHARLOT, 2013).
O docente vive a angústia de não saber lidar com os problemas sociais da atualidade.
Somente a partir do conhecimento dos valores morais e socioculturais do seu tempo, poderá
direcionar sua ação docente, pois as formas de estarmos no mundo nos torna quem somos e de
que modo desenvolvemos nossas capacidades de interação com o outro. As vivências
cotidianas que atuam de forma indireta ou subconsciente formam quem nós somos e
interferem na formação individual e coletiva. Sobre isso Oliveira (2002, p. 38) diz:
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[...] somos levados a questionar o ideário formalista dominante que,
sustentado pela dicotomia e pela hierarquia entre as aprendizagens formais e
científicas – dentre outras -, entende que os processos escolares de
aprendizagem estão dissociados dos processos cotidianos, como se no
interior de cada um de nós houvesse um botão de desligar, separando a nossa
vida fora da escola dos momentos em que estamos sendo submetidos a aulas
formais sobre conteúdos de ensino ou pelos processos subliminares de
transmissão de valores sociais, também presentes nos espaços escolares, mas
não só neles.

No processo de reinventar o fazer docente, torna-se pertinente compreender essas
mudanças frente às realidades no contexto pedagógico contemporâneo que provocam “a
emergência de problemas, desencontros e desafios que obrigam um permanente reinventar da
formação e do trabalho docente” (NETO e FRANCO, 2010, p. 12).
Diante do exposto, superar o paradigma conservador, fragmentado, mecânico e
reducionista que ao longo do tempo vem caracterizando a educação é condição urgente para
se pensar uma proposta educacional inovadora e ancorada numa perspectiva de educar para a
transformação do homem. Para tanto, o trabalho docente precisa acompanhar as mudanças da
contemporaneidade no processo educativo, assim como nas bases ideológicas e
metodológicas, para uma prática pedagógica em consonância com o momento histórico.
Essas constatações apontam para uma reflexão sobre a complexidade do trabalho
docente, que, apesar dessa profissão ocupar um lugar de desprestígio na sociedade, tem um
importante papel. De acordo com Tardif (2014, p. 33),

Em virtude das próprias funções que exercem, os professores ocupam uma
posição estratégica no interior das relações complexas que unem as
sociedades contemporâneas aos saberes que elas produzem e mobilizam com
diversos fins. No âmbito da modernidade ocidental, o extraordinário
desenvolvimento quantitativo e qualitativo dos saberes teria sido e seria
ainda inconcebível sem um desenvolvimento correspondente dos recursos
educativos e, notadamente, de corpos docentes e de formadores capazes de
assumir, dentro dos sistemas de educação, os processos de aprendizagem
individuais e coletivos [...].

O saber docente é ancorado nos diversos saberes oriundos da experiência profissional
e do conhecimento construído ao longo da vivência. Nesse sentido, e mesmo numa concepção
que reduz a função do professor a um transmissor de conhecimentos, pode-se admitir, se não
de fato pelo menos em princípio, que o corpo docente tem uma função social fundamental nas
relações de saber.
A esse respeito, Tardif (2014, p. 33) traz uma grande contribuição ao afirmar que “o
saber docente se compõe, na verdade, de vários saberes provenientes de diferentes fontes.
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Esses saberes são os saberes disciplinares, curriculares, profissionais (incluindo os das
ciências da educação e da pedagogia) e experienciais”. Esse autor ainda complementa, ao
destacar que os saberes da experiência são desenvolvidos no “trabalho cotidiano e no
conhecimento de seu meio”, os quais brotam da vivência e “são por ela “validados” (p. 39).
Partindo da concepção de que o mundo está constantemente em processo de mudança,
exige-se do professor a condição de redimensionar sua prática e o seu papel enquanto
educador, a fim de buscar atender às necessidades da contemporaneidade. Nesse sentido, a
ação docente passa a ser desafiada a oferecer uma educação voltada para uma aprendizagem
nas suas múltiplas dimensões.
Sobre o trabalho docente, explica Tardif (2014, p. 21) que “os grupos de educadores,
os corpos docentes que realizam efetivamente esses processos educativos no âmbito do
sistema de formação em vigor, são chamados, de uma maneira ou de outra, a definir sua
prática em relação aos saberes que possuem e transmitem”.
Em pesquisa realizada com docentes de uma escola em Porto Alegre (Rio Grande do
Sul), Fiss (2016, p. 129) chama a atenção para essas questões da docência a partir da análise
do discurso de algumas professoras, na qual aponta a complexidade que há em falar de
“magistério-emprego” e de “magistério-bico” apenas como polarização dos possíveis modos
de significação da docência. “Não se fala apenas do professor que assume a docência como
‘emprego’ e do professor que a assume como ‘bico’, mas dos muitos modos a partir dos quais
os sujeitos são/estão professores, permanecendo”. Ao falar da tensão com o sentido de
“secundarização” que ressoa desses termos usados por essas professoras, que preferiram
mencionar ‘bico’ e ‘emprego’, ao invés de ‘profissão’, para conceituar docência, essa autora
denuncia a visão que elas têm do seu próprio ofício, que “é descrito como uma semiprofissão
em decorrência da semiautonomia e da semi-responsabilidade que o têm caracterizado”. Com
isso, Fiss (2016, p. 130) destaca a importância de se construir uma prática docente reflexiva.

Pensar no magistério como profissão reivindica que os professores
desenvolvam e atualizem competências necessárias para o exercício,
profissional e social, da autonomia e da responsabilidade – o que depende,
sobretudo, da construção de uma prática reflexiva constante e contínua, não
episódica e eventual.

Em se tratando dessas pesquisas recentes sobre a docência, Fiss (2016, p. 121)
evidencia a relevância de propiciar “espaços de escuta dos docentes de modo a que se dê mais
visibilidade aos modos de permanência constituídos pelos professores bem como às eventuais
relações estabelecidas entre eles, os saberes docentes e as ações protagonizadas”.
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3.2

De que ponto de vista se observa a permanência?

Este item insere-se no campo da permanência escolar, tendo em vista que pensar a
permanência, ao invés da evasão, é pensar nas possibilidades de sucesso, é valorizar o que
está dando certo. De acordo com Carmo e Carmo (2014), “a preocupação em melhor definir
ou delimitar os aspectos implicados no permanecer na escola anuncia mudanças no modo de
refletir sobre a evasão e o fracasso escolar dos jovens e adultos”. Quando se muda o olhar do
que falta para o que se tem, novas concepções serão apontadas e novos operadores
educacionais serão visibilizados para maior compreensão do atual panorama da educação de
jovens e adultos.
A discussão acadêmica sobre a permanência é uma temática pouco explorada, pois a
pesquisa mais antiga encontrada com esse tema foi datada de 1998. A partir de 2003,
observou-se um pequeno crescente no número de publicações sobre permanência e uma das
razões para um aumento no percentual dessas pesquisas, foi ser esta uma forma de “sair do
círculo vicioso das explicações ‘saturadas’ sobre a evasão, apostando na permanência como
uma ‘luz no fim do túnel’ de forma a reorientar seus aparatos teóricos-metodológicos”
(CARMO e CARMO, 2014, p. 6).
A escassez de produção sobre o tema da permanência fica mais evidenciada quando se
observa o excesso de publicações sobre a evasão/fracasso escolar. Esse fato traz um
questionamento: por que falamos tanto em evasão, se o que queremos é a permanência? Falar
da evasão ao invés da permanência, “consiste em explicar o mundo por meio do que não se
encontra nele” e, dessa forma, corremos o risco de falhar na análise, pois não temos como
caracterizar algo pelo o que lhe falta, pelo que despossui, mas sim pelo que ele tem. Nessa
mesma linha de raciocínio, Charlot (2013, p. 163) discorre sobre querer explicar o aluno
fracassado a partir do aluno bem sucedido:

Igualmente, falar de aluno fracassado, como se o fracasso fosse apenas a
ausência de êxito escolar, é falar desse aluno a partir do ponto de vista do
bem-sucedido. Claro, o aluno fracassado não tem o que tem o aluno bemsucedido, e aquele não é como é este. Mas o que tem? Como ele é? Ele é
algo ou apenas um não ser? Evidentemente, ele é alguém e não pode,
portanto, ser caracterizado em termos de carências.

A evidência que se tem dado à evasão seria meritória se evitasse o que Charlot (2000,
p. 13) chama de “objeto sociomidiático” – objetos do discurso social e dos meios de
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comunicação de massa que adquirem certo grau de evidência por remeterem a práticas que
supostamente explicam “a experiência, mas não têm função analítica”. Nesse sentido, as
pesquisas em torno da evasão correm o risco de falhar na análise por tratar de tal objeto como
objeto de pesquisa, quando, na verdade, é “sociomidiático”.
A perspectiva das pesquisas que tratam da evasão é de caráter explicativo que culmina
em identificar as causas da evasão e pouco contribui para as mudanças nas ações
institucionais. A partir desses questionamentos, adotamos a abordagem do objeto
permanência como objeto de pesquisa, que possui especificidades e diferenças em relação à
abordagem pelo viés da evasão. Embora de forma incipiente, a discussão da permanência
contribui para as mudanças no modo de retratar os operadores educacionais.
De acordo com Carmo e Carmo (2014), houve um crescente interesse pela temática da
permanência escolar nos últimos tempos, que insurgiu no meio acadêmico com uma
perspectiva assumida como contraponto inovador às explicações pouco convincentes sobre
evasão escolar 7. Tal interesse pode ser explicado por diversos fatores, como: saturação do
objeto evasão escolar; força conceitual insuficiente da evasão para tratar do problema;
diretrizes da SETEC/MEC e do Tribunal de Contas da União em criar comissões de
permanência na Rede Federal de Ensino; e outros.
No entanto, há que se reconhecer a necessidade do diálogo entre evasão e
permanência, trazendo à tona uma abordagem que coloque a permanência escolar “em tensão
com um discurso estabelecido sobre evasão escolar” (CARMO e CARMO, 2014, p. 2).
Pensar a evasão de um modo mais positivo é reorientar o trabalho, é considerar que a
perspectiva da evasão já está esgotada. A evasão é ruim quando ela é um discurso ideológico
para poder reforçar uma má condição dessa escola e uma má condição desse aluno. A
permanência é a condição primeira, pois mesmo a evasão sendo uma condição histórica, ela
não é uma condição necessária, mas sim secundária.
Para Carmo e Carmo (2014, p. 11), escrever sobre permanência “implica reescrever
uma realidade – a da evasão escolar – que está escrita (descrita, narrada, exemplificada e
explicada, em suas causas e efeitos) sob uma lógica que tem a naturalização da desigualdade
social brasileira como núcleo central de seus argumentos”.
Podemos citar alguns trabalhos acadêmicos que tratam da permanência escolar como objeto de pesquisa: “Da
evasão/fracasso escolar como objeto ‘sociomidiático’ à permanência como objeto de pesquisa: o anúncio de uma
construção coletiva”, de Carmo e Barcelos; “O significado de permanência: explorando possibilidades a partir de
Kant”, de Dyane Reis; “Roteiro para ensaio filosófico sobre a permanência na educação: perspectivas de sua
construção coletiva com base na paciência do conceito”, de Carlos Márcio Lima; “Direito à educação:
permanecer na escola é um problema público?”, de Jane Paiva; “O ser/estar professor na escola: permanência e
negociações”, de Dóris Fiss; e outros.
7
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Focar a permanência, ao invés da evasão, é direcionar a questão para aquilo que dá
certo, é buscar o êxito, é esforçar-se para mudar a visão negativa, vista na perspectiva do
“não”: não aprendem, não querem aprender, não têm interesse, não sabem ler, escrever,
interpretar, calcular.

Dessa forma, pode-se oportunizar outra análise da situação e,

consequentemente, revelar outra realidade.

Por isso, consideramos que as abordagens das poucas dezenas de
publicações sobre permanência, que explicitam uma ruptura simbólica em
relação a abordagens das várias centenas de publicações sobre evasão
escolar, configuram um ponto de inflexão que exige visibilidade, tamanha a
urgência de se encontrar ‘caminhos mentais coletivos’ na direção de uma
educação de qualidade no país (CARMO; CARMO, 2014, p. 31).

De certa forma, a relevância dessa pesquisa está presente também no fato dessa
investigação proposta enveredar por uma ótica pouco explorada – a da permanência –, uma
vez que há um número muito reduzido de trabalhos (artigos, dissertações e teses) que tratam a
questão da Educação de Jovens e Adultos por essa perspectiva, buscando apontar os aspectos
positivos da questão em foco que, de fato, podem revelar resultados diferentes dos obtidos
pela ótica da evasão, trazendo novas concepções.
O termo permanência é polissêmico. Alguns trabalhos acadêmicos exploram o
contraste presente na polissemia dessa palavra, destacando significados que remetem ao
sentido de “ficar até o fim”, persistir, perseverar, durar, assim como “ausência de mudança”
ou ainda, resistir e insistir. O “exercício da paciência do conceito”8, apresentado por Gallo
(2009), foi citado em vários trabalhos que tratam dessa temática sobre permanência a fim de
destacar a importância de se construir uma fundamentação epistemológica e um delineamento
conceitual.
Dyane Reis (2016) explorou a polissemia da palavra permanência, atribuindo a esta o
sentido de “duração”, apoiada na descrição dada pelo filósofo David Lewis (apud Reis, 2016,
p. 73): “uma coisa persiste se e somente se, existe ao longo do tempo, assumindo partes
temporais diferentes ou estágios em tempos diferentes, ainda que nenhuma dessas partes
esteja completamente presente em mais do que um momento temporal”.
Carlos Márcio Lima (2016, p. 84), ao tomar o “exercício da paciência do conceito”
como método de investigação sobre permanência, ancora-se no pensamento de Schopenhauer

O trabalho de criação ou de recriação de um conceito exige paciência porque “conceito é a instituição de um
acontecimento”, suscitado por “problemas vividos na pele, sentidos com intensidade” (GALLO, 2009, p. 181).
Como não se consegue resolver os problemas de uma só vez, a paciência é exigida na visita aos conceitos já
criados, para recriar ou criar o novo (CARMO E CARMO, 2014, p. 8).
8
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(2010, p. 159) que diz: “a tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que
ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê”. Ou seja, o viés da permanência é
persistente no sentido de buscar não exclusivamente os fatores de permanência, mas sim
como tais fatores podem atuar no processo da permanência.
Os pesquisadores Jane Paiva (2016), Dóris Fiss (2016) e Luís Mileto (2016) apontam a
necessidade de estabelecer os sentidos/usos do termo permanência articulando-os ao sentido
de “pertencimento”. É importante, portanto, ressaltar que, nesse “exercício da paciência do
conceito”, os sentidos atribuídos ao termo permanência não se excluem, pelo contrário, se
complementam.
A possibilidade de investigar os fatores de permanência do professor no PROEJA bem
como a relação que o professor tem com essa modalidade de educação e os sentidos do papel
do professor nessa engrenagem do sistema educacional significam repensar, efetivamente, a
forma de atendimento a esse público específico.
Quando se discute a permanência, é preciso especificar como é esse permanecer, pois
a permanência nas escolas pode ser um problema quando, por exemplo, o professor ou o
aluno permanecem insatisfeitos com a política da escola e, em ambos os casos, a permanência
que houver será por obrigação e, ainda assim, será um problema. Permanecer na escola de
modo insatisfeito é um problema que deve ser trazido à tona para ser discutido.
Há de se reconhecer que na trajetória escolar de idas e vindas do aluno jovem e adulto
o desejo de estar na escola e a crença na educação permanecem. E, nesse caso, o retorno desse
aluno à escola não é por obrigação, mas por vontade própria de recuperar o tempo perdido ou
de aprender mais ou de ter uma certificação ou de desfrutar das benesses de um ambiente
acadêmico.
Quando olhamos para a permanência do docente no PROEJA 9, percebemos a mesma
problemática. Como está sendo a permanência desse docente? É preciso especificar esse
permanecer e trazer para a discussão os modos de permanência docente e relacioná-los à
permanência do estudante. Assim, os tipos de ações institucionais tomadas em prol da
permanência do aluno precisam também ser sensíveis à permanência docente. Isso, talvez,
seja o modo mais eficaz de obter a permanência e êxito dos estudantes. Embora o processo de

9

A permanência docente guarda especificidades que as diferenciam da permanência discente. Nesse sentido,
consideraremos aqui o permanecer docente como o “ser/estar professor”, independentemente do tempo de
atuação no PROEJA, ou seja, não há um prazo mínimo ou determinado para esse permanecer, visto que o foco
desse trabalho é o modo como esse docente permanece, o modo de “ser/estar professor”. A perspectiva do
“ser/estar professor” nesta pesquisa foi ancorada no trabalho “O ser/estar professor na escola: permanência e
negociações” de Dóris Fiss (2016).
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permanência discente dependa também da permanência docente, as pesquisas têm feito muito
pouco para explorar as dimensões que impactam nos modos do permanecer docente.

3.3

A permanência docente

Quando se reflete sobre os desafios encarados pelos estudantes jovens e adultos para
permanecer na escola, é preciso relacioná-los ao modo de permanência dos docentes, do
contrário, corre-se o risco de sacrificar a análise da real situação de permanência dos
estudantes em detrimento de um olhar restrito. Compreender os processos pelos quais os
professores permanecem, as formas pelas quais os docentes articulam diferentes concepções
no exercício da docência, significa também refletir e analisar a permanência dos estudantes e,
sobretudo, as tensões que têm gerado contradição e conflito nas práticas educativas. A
permanência docente se constitui fator indispensável para os diálogos em torno da
permanência escolar de jovens e adultos e corresponde ao foco dessa pesquisa. Nesse sentido,
a relevância desse tema está na intenção de avançar nas discussões sobre a permanência
docente e suas relações diretas e indiretas com a permanência discente.
De acordo com Fiss (2016), a permanência docente tem uma relação direta com os
modos de ser/estar professor. O professor sofre os impactos das contradições sociais, culturais
e econômicas e convive com a angústia, com a acomodação, com a desistência e, ao mesmo
tempo, com a “inquietude diante da condição do ser professor”.

[...] esses sujeitos se inscreveram numa malha temporal habitada por
continuidades e descontinuidades, persistências e desistências, repetições e
rupturas. Tudo isso faz parte da história das professoras enquanto sujeitos
sociais e enquanto sujeitos profissionais. Em tais malhas, em tais histórias,
pulsa a permanência (FISS, 2016, p. 134).

Para Tinto (2006), um aspecto a ser considerado em relação à permanência escolar é o
fato de que a sala de aula seja, talvez, o único espaço de integração entre estudantes e
docentes e que, por isso, ele evidencia que a permanência do aluno seja de responsabilidade
do corpo docente em particular. Entretanto, apesar de concordarmos com Tinto (2006) que o
espaço da sala de aula seja o lugar mais propício para estabelecer essa integração entre os
atores envolvidos, não se pode apontar o docente como o único ou principal responsável pela
não permanência do estudante, pois a situação é bem mais complexa. Isso seria simplificar a
análise da permanência no contexto escolar.
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Tinto (2006) ainda afirma que os projetos promovidos pela escola para garantir a
permanência do estudante não têm tido o sucesso esperado devido ao fato dos docentes se
mostrarem amplamente ausentes e descomprometidos. Porém, identificar simplesmente que o
docente não se filia aos projetos da escola, não aponta caminhos para o engajamento ou
adesão dele nos programas de permanência, ou seja, denunciar a falta de envolvimento do
docente não é suficiente para reverter essa situação.
Essas constatações direcionam a discussão para um importante questionamento: Por
que alguns docentes não estão engajados aos projetos e programas institucionais de
permanência?
Geralmente, os programas de permanência escolar são conduzidos para administrar
assuntos pessoais estudantis de ordem socioeconômica, não possuem natureza acadêmica e
sim assistencialista e, por isso, segundo Tinto (2001), esses programas ganham um enfoque
meramente suplementar. Nesse sentido, tais projetos assumem um caráter adjacente, ao invés
de integrador, cuja essência encontra-se centrada bem mais no campo da assistência estudantil
do que no pedagógico, caracterizando os esforços institucionais, nesse campo, como pouco
integradores, por isso, a adesão do corpo docente acaba sendo discreta e insuficiente.
Além disso, esses programas de permanência, geralmente, evidenciam interesses
políticos e particulares, pois demonstram maior preocupação em destacar a autoria e a gestão
desses projetos do que com a finalidade a que se propõem, e, dessa forma, isso acaba por
contribuir também para a baixa adesão dos professores a essas ações institucionais.
Para Tinto (2001), o melhor programa de “retention” é sempre um forte programa de
natureza acadêmica e que envolva ativamente os estudantes na aprendizagem, na qual possam
encontrar valor em seu cotidiano. Fazer com que os alunos permaneçam é promover um
ambiente de interação social, no qual seja propício à construção de conhecimentos e ao
desenvolvimento de habilidades para a participação deles na sociedade de forma crítica e
autônoma.
O governo federal passou a usar as taxas de permanência institucionais em um sistema
nacional de prestação de contas da educação. Isso, por si só, já é um demonstrativo claro de
que a temática da permanência escolar, na atualidade, tornou-se pauta emergente na educação
pública. Nesse sentido, o Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica (SETEC), elaborou um plano de ação com o propósito de
sistematizar um Documento10 Orientador com subsídios para o planejamento de ações para o
10

A elaboração desse Documento é resultado de um processo coletivo, em que as instituições foram instadas a
realizar diagnósticos locais sobre evasão e retenção em cursos técnicos e de graduação, com indicação de causas
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enfrentamento do fenômeno da evasão e da retenção com vistas a ampliar as possibilidades de
permanência e êxito dos estudantes.

Assim, esse Documento tem o propósito de orientar o desenvolvimento de
ações capazes de ampliar as possibilidades de permanência e êxito dos
estudantes no processo formativo oferecido pelas instituições da Rede
Federal, respeitadas as especificidades de cada região e território de atuação.
Assim, oferecem-se subsídios para a criação de planos estratégicos
institucionais que contemplem o diagnóstico das causas de evasão e retenção
e a implementação de políticas e ações administrativas e pedagógicas de
modo a ampliar as possibilidades de permanência e êxito dos estudantes no
processo educativo (BRASIL, 2014).

O Instituto Federal Fluminense, a partir da Portaria Nº. 580, de 23 de maio de 2016,
instituiu a Comissão de Acompanhamento das Ações de Permanência e o Êxito dos
Estudantes, no âmbito do IFFluminense. Tal comissão tem o objetivo de realizar
levantamentos e criar estratégias para o fortalecimento da permanência dos estudantes em
seus diversos campi.
Essa iniciativa do governo evidencia uma crescente preocupação em garantir o direito
de permanência e êxito previsto na lei de Diretrizes e Bases11. Entretanto, os programas
institucionais em prol da permanência dos alunos, apesar de buscarem estratégias para
garantir a permanência escolar, têm-se limitado a dar continuidade a um trabalho que já se
vinha desenvolvendo, quando deveriam discutir questões estruturais mais profundas e propor
mudanças nas raízes desse problema. Embora se reconheça a importância que se tem dado aos
programas de permanência nos últimos tempos, a superficialidade com que são direcionados,
compromete o objetivo central de impactar positivamente na permanência do estudante.
Apesar dos docentes reconhecerem a importância da permanência do estudante, eles,
normalmente, não percebem a sua própria permanência como parte integrante dessa questão
(TINTO, 1997). Posto que, muitos professores acreditam ser a falta de habilidade e motivação

e medidas de combate, e a participar, por meio do envolvimento direto de representantes, de uma oficina para
consolidar uma proposta para o plano estratégico de intervenção e monitoramento para superação da evasão e
retenção. Apesar de a análise ter se pautado nos cursos técnicos de nível médio e nos cursos de graduação
ofertados na modalidade presencial, as orientações apresentadas a seguir devem ser aplicadas a todas as ofertas
educacionais das instituições integrantes da Rede Federal.
11
O sistema educacional proporcionará condições para que todos os cidadãos e cidadãs, independentemente de
sua origem socioeconômica tenham acesso, permanência e êxito na educação básica pública, gratuita, unitária e
com qualidade para as faixas etárias regulares, e que garanta o direito a aprender por toda a vida a jovens,
homens e mulheres, independente dos níveis conquistados de escolaridade, firma-se a concepção de que a
formação pode contribuir para a integração sociolaboral dos diversos conjuntos populacionais, e mais do que
isso, para que constitua, efetivamente, direito de todos (DOCUMENTO BASE DO PROEJA, 2007, p. 31).

105

dos alunos os fatores determinantes que justificam a evasão discente e lhes isentam de
responsabilidade sobre a permanência discente.
As ações propositivas que buscam a permanência do estudante exigem que façamos
mais do que simplesmente mexer nas margens da nossa prática educacional, entre outras
coisas, exige um esforço colaborativo e integrador que promova um aprendizado dentro de
um cenário de apoio acadêmico e social contextualizado (TINTO, 1997).
Para tanto, é preciso que o docente supere o modelo de escola tradicional, os estigmas
do aluno jovem e adulto, enfim, as concepções estalecidas na sua vivência, a fim de fazer a
transição para uma eventual incorporação em outro modo de permanência. Na tentativa de
fazer tal transição, os docentes estão suscetíveis a encontrar dificuldades que são tanto um
reflexo dos problemas inerentes a instabilidade emocional, de caráter inidividual e particular,
quanto o são da instabilidade externa em relação às experiências profissionais ou da
instituição da qual se busca uma participação integrada.
No caso dos docentes, exige-se que eles se dissociem de concepções ultrapassadas,
pois o processo que leva à adoção de novos comportamentos e normas requer algum grau de
transformação. Dependendo do caráter de tais concepções, essa dissociação pode ser muito
difícil, pois implica abandonar hábitos e padrões de filiações enraizadas.
O estresse e a sensação de confusão, de insegurança ou até de desolação, que podem
acompanhar a transição para um novo fazer docente, pode causar problemas graves para o
indivíduo que está tentando permanecer no PROEJA. Embora alguns docentes sejam capazes
de lidar com os problemas de se ajustar a uma situação nova, muitos consideram a tarefa
difícil.
Além do óbvio fator da personalidade, as diferenças na capacidade de enfrentamento
têm muito a ver com as respostas individuais aos estresses ocasionados pela mudança de
hábitos antigos. De um modo bem simples, alguns docentes são incapazes de lidar com tais
situações. Muitos deles não aprenderam a direcionar suas energias para resolver problemas
para os quais não foram preparados. Sem assistência, esses docentes muitas vezes tropeçam e
se retiram do PROEJA sem mesmo ter procurado vencer as dificuldades que surgem no
percurso.
Entretanto, sob condições adversas, alguns docentes vão permanecer, enquanto outros
vão evadir mesmo diante de um mínimo estresse. O fato é que alguns professores resistem à
mudança e ao embate diante das tensões inerentes a um processo de transição no fazer
docente, que requer engajamento aos objetivos da educação de jovens e adultos.
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No entanto, o apoio e suporte que as instituições oferecem, quando oferecem, são
insuficientes para enfrentar esse processo de mudança. O docente se vê sozinho e com toda a
responsabilidade para lidar com as condições que são inerentes a um tipo de ensino que
integra três modalidades específicas – o ensino médio, técnico e a educação de jovens e
adultos. E na tentativa de evitar as dores de não saber lidar com a situação, o docente não
permanece.
Ainda assim, há aqueles casos em que os docentes conseguem se afastar das normas e
padrões de comportamento pré-estabelecidos e, contudo, permanecem enfrentando a
dificuldade de encontrar, por si próprio, um outro fazer docente que contemple uma formação
integrada para o público jovem e adulto.
A noção geral dos modos de permanência docente mencionados aqui não tem a
intenção de simplificar uma situação que é muito complexa, mas de entender que os
problemas associados à mudança de comportamento na docência interferem na permanência
escolar. A presente análise reforça a noção compreendida de que diferentes formas de ações
institucionais integradoras para a permanência dos docentes devem ser cuidadosamente
programadas para ir ao encontro das situações de mudanças no que tange à educação. É difícil
imaginar a permanência docente como algo que não implique alguma forma de transição. É
no sentido de apresentar esclarecimentos adicionais sobre essas situações enfrentadas no
percurso da docência que essa análise se intenciona.
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4

ARQUITETURA TEÓRICO-METODOLÓGICA

Este capítulo conduz para as definições dos referenciais teórico-metodológicos que
fundamentarão esta pesquisa. A direção dada aqui no sentido de utilizarmos a Análise do
Discurso como teoria-metodológica levou-nos a traçar um recorte com noções de discurso,
sujeito, formação discursiva, interdiscurso, cena de enunciação, ethos discursivo e efeito
metafórico que são fundamentais para a compreensão das relações estabelecidas no discurso,
possibilitando revisitar os depoimentos dos professores, que será tomado como corpus para
análise.
Fez-se necessário abordarmos o conceito de história de vida para dar suporte aos
interesses que nortearam este trabalho, possibilitando tomar os discursos dos docentes como
campo de Análise do Discurso.
Por fim, detalharemos o caminho percorrido para a coleta de dados, que foi definido a
partir de critérios escolhidos com o objetivo de investigar os modos de permanência docente
no PROEJA.

4.1

A Análise do Discurso
Face às questões apresentadas e ao objetivo desta pesquisa, optamos por utilizar a

teoria-metodológica da Análise de Discurso, abordagem que possibilita ao pesquisador uma
aproximação com o sujeito pesquisado, permitindo-lhe apreender do objeto os sentidos que
este atribui ao seu discurso. O entrevistador que estimula e recolhe uma narrativa oral é um
interlocutor real que finge ser um fantasma neutro e ausente (FERRAROTTI, 2010, p. 45).
Analisar o discurso dos professores para identificar e compreender os modos de
permanência deles no PROEJA é distinguir, por meio dessas vozes, o discurso que ecoa numa
conjuntura sócio-histórica. Dessa forma, a “subjetividade responsável pela fala é passível de
ser caracterizada psicologicamente em função dos caracteres engendrados pelo modo de
enunciação, pelo ‘tom’ do discurso, que corrobora o que é dito” (MIQUELETTI, 2015, p.
118).
O que importa na Análise do Discurso não é o que está dito, mas o que não está dito e
que revela o discurso do outro. Trata-se de uma voz que o discurso pressupõe a fim de validar
um enunciado e ao mesmo tempo ser validado por ele (MAINGUENEAU, 2005).
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Essa abordagem é de natureza qualitativa, pois recusa o modelo positivista de
quantificação numérica para valorizar uma compreensão aprofundada da complexidade do
real, que permite analisar os dados suscetíveis da interação na vida social. Nesse viés, utilizar
a metodologia da Análise de Discurso nesta pesquisa é tratar dessas questões num enfoque
diferente do tradicional, é possibilitar compreender o mundo pelos processos sociais (GILL,
2015, p. 245).
A Análise do Discurso (AD) é um campo do saber situado numa fronteira tríplice
constituída de língua, história e inconsciente, pressupondo a Linguística, o Marxismo e a
Psicanálise. Surgida na França em meados da década de 60, a AD ocupou um lugar da ciência
que ansiava construir um modo de leitura para além da decodificação, o qual pudesse acessar
o modo de funcionamento da produção de sentido.
Nas palavras de Orlandi (2002, p. 20), a Análise do Discurso

[...] interroga a Linguística pela historicidade que ela deixa de lado,
questiona o Materialismo perguntando pelo simbólico e se demarca da
Psicanálise pelo modo como, considerando a historicidade, trabalha a
ideologia como materialmente relacionada ao inconsciente sem ser absorvida
por ele.

As condições históricas do surgimento da AD relacionaram as bases teóricas do
Marxismo, do Estruturalismo e da Psicanálise, sem deixar de constituir seu próprio objeto e
campo teórico. A linha de pensamento da Análise do Discurso “explora as múltiplas
dimensões da discursividade, buscando precisamente explicar a um só tempo a unidade e a
irredutível diversidade das manifestações do discurso” (MAINGUENEAU, 1996, p. 18).
A ideia de que a ciência precisa distanciar-se do objeto de investigação é superada na
pós-modernidade pelas críticas ao positivismo, uma vez que a ciência precisa dar conta da
complexidade do mundo atual. Nessa perspectiva, a AD se constitui numa corrente de estudos
interdisciplinares centrada na relação entre sujeito, história e língua.
Outro elemento a se considerar é o momento revolucionário dessa época. Os discursos
políticos impulsionavam a sociedade, fomentando uma discursividade intencionada em
sustentar uma “aliança entre uma teoria marxista do discurso, uma leitura engajada dos textos,
por um lado, e uma análise automática do discurso, por outro” (COURTINE, 2006, p. 55).
É nesse cenário que se constitui um lugar propício à elaboração teórica da AD que
concebe o discurso como uma manifestação que, apesar de ser individual, é determinada pelas
condições sociais e históricas com as quais o discurso é produzido. Dessa forma, confere ao
sujeito do discurso uma falsa impressão de poder de escolha na produção do discurso, ou seja,
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o sujeito é levado, inconscientemente, a optar por sentidos e caminhos que já lhe foram
indicados pelas circunstâncias e pelo contexto sócio-histórico-ideológico do discurso.

A Análise do Discurso rompe com o projeto de autor; como a de um sentido
originário a ser descoberto; com a concepção de língua como expressão de
ideia de um autor sobre as coisas; com a concepção de texto transparente,
sem intertexto, sem subtexto; com a noção de contexto cultural dado como
se fosse uniforme (MUSSALIM, 2009, p. 360).

A AD se ergue pensando na leitura não mais como um sentido preciso da linguagem,
mas sim como um meio de ter acesso à historicidade, à exterioridade e ao funcionamento da
linguagem. O que importa não é interpretar, mas compreender como um texto produz
significado.

Com o progresso da Linguística, era possível não mais considerar o sentido
apenas como conteúdo. Isto permitia à análise de discurso não visar o que o
texto quer dizer (posição tradicional da análise de conteúdo face a um texto)
mas como um texto funciona (ORLANDI, 2012, p. 20).

A partir dos estudos de diversas correntes linguísticas que resultaram na Análise do
Discurso de linha francesa, o conceito de discurso ganhou um enfoque maior do que uma
transmissão de informação - é uma construção linguística inserida num contexto históricosocial. Trata-se de um mecanismo de funcionamento da linguagem, no qual os sentidos são
construídos a partir de uma interpretação que evidencia uma posição ideológica. Não se trata
de um discurso já construído e desprendido do contexto, ao contrário, o discurso pressupõe
um enunciado apoiado na memória coletiva e em uma situação de comunicação específica.
Segundo Miqueletti (2015, p. 118),

O discurso é inseparável daquilo que se pode designar muito grosseiramente
por uma ‘voz’ específica, que permite remetê-la a uma fonte enunciativa. A
adesão a um discurso supõe a percepção dessa ‘voz’. O discurso, assim,
apresenta-se por meio de uma ‘voz’: uma maneira de dizer, que remete a
uma maneira de ser.

A linguagem, a partir do enfoque da AD, foi compreendida como um fenômeno que
ultrapassa a função de possibilitar a comunicação, mas também se constituindo como uma
forma de interação entre o linguístico e o extralinguístico, articulando-se numa produção
social, intencionada e ideológica enquanto discurso.
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Como elemento de mediação necessária entre o homem e sua realidade e
como forma de engajá-lo na própria realidade, a linguagem é lugar de
conflito, de confronto ideológico, não podendo ser estudada fora da
sociedade, uma vez que os processos que a constituem são históricos-sociais.
Seu estudo não pode estar desvinculado de suas condições de produção
(BRANDÃO, 2004, p. 11).

Na AD, segundo Foucault (1969), o texto deve ser apropriado pelo analista como um
‘monumento’ ao invés de ‘documento’, extraindo a historicidade contida no discurso,
considerando o extralingístico inscrito no próprio discurso. O autor ainda sustenta que o
analista deve seguir um roteiro de análise: 1. tomar o texto (corpus) como objeto discursivo
para uma análise superficial, identificando as formações discursivas que residem nele; e, 2.
identificar os traços ideológicos inscritos no discurso, tomando posse do funcionamento do
processo discursivo.
Repetindo ainda Foucault (1969, p. 187), “analisar o discurso é fazer desaparecer e
reaparecer as contradições: é mostrar o jogo que jogam entre si; é manifestar como pode
exprimi-las, dar-lhes corpo, ou emprestar-lhes uma fugidia aparência”.
A AD deve ser assumida para além das análises focadas meramente na estrutura do
texto, mas sim numa abordagem que estenda a exterioridade do texto. Sobre isso,
Maingueneau (2008, p. 9) nos diz:

Merece destaque o tratamento do discurso a partir de uma semântica global.
Ela explica as práticas dos adeptos de um discurso, seu ethos, a organização
das comunidades discursivas; além disso, permite compreender práticas
intersemióticas; e, especialmente, torna inteligível por que a polêmica
implica a leitura do Outro na forma do simulacro. Em segundo lugar, no
cerne de todo o trabalho, está a rigorosa implementação da idéia de que o
interdiscurso precede o discurso.

Nas palavras de Orlandi (2010, p. 16), a Análise do Discurso

[...] tem como unidade o texto. O texto não visto como na análise de
conteúdo, em que se o atravessa para encontrar atrás dele um sentido, mas
discursivamente, enquanto o texto constitui discurso, sua materialidade.
Assim, se procura ver o texto em sua discursividade: como em seu
funcionamento o texto produz sentido. E entender isso é compreender como
o texto se constitui em discurso e como este pode ser compreendido em
função das formações discursivas que se constituem em função da formação
ideológica que as determina.

Refletir sobre as noções ou diferentes possibilidades de significação de elementos de
uma situação discursiva consiste em conhecer a abrangência teórica da AD e o seu panorama
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interdisciplinar no qual a linguagem se insere de forma interativa com os múltiplos fenômenos
submetidos a ela, e possibilitando o entendimento da relação entre sujeito, sociedade e
ideologia.
É do interior desse pressuposto teórico, no qual as relações são desveladas no campo
discursivo, que emerge nossa pesquisa e é nela também que mostraremos como é o seu
funcionamento. Para isso, elegemos categorias da AD que nos auxiliarão nesse trabalho.
Como veremos a seguir.

4.1.1 Sujeito e Discurso

Tomar o conceito de discurso, segundo Michel Pêcheux, como “efeito de sentidos
entre locutores” significa superar a visão do esquema elementar da comunicação em termos
de linearidade na relação entre enunciador e destinatário. Não se leva em conta essa relação
de ação e reação que caracteriza a estrutura dos elementos da comunicação no qual o emissor
transmite uma mensagem baseada num referente por meio de um código que será recebida
pelo receptor. O campo da AD redimensiona essa relação, colocando o sujeito e a situação
discursiva, que não são considerados numa análise estritamente linguística, como elementos
fundamentais para a análise do discurso.

Não há essa relação linear entre enunciador e destinatário. Ambos estão
sempre já tocados pelo simbólico. Tampouco a língua é apenas um código
no qual se pautaria a mensagem que seria assim transmitida de um a outro.
Não há, além disso, esta transmissão: há efeitos de sentidos entre locutores.
Efeitos que resultam da relação de sujeitos simbólicos que participam do
discurso, dentro de circunstâncias dadas. Os efeitos se dão porque são
sujeitos dentro de certas circunstâncias e afetados pelas suas memórias
discursivas (ORLANDI, 2010, p. 15).

Saussure compreende a língua dissociada da fala, esta considerada, por ele, individual
e variável, enquanto aquela, como sistema social e constante. Ao contrário dessa dicotomia
saussureana, a AD não apenas considera a língua e o discurso indissociáveis, como toma para
si o sujeito e a situação discursiva como partes fundamentais para a produção do discurso.
“No discurso, temos o social e o histórico indissociados” (ORLANDI, 2010, p. 14).
Para Mikhail Bakhtin (2010), a natureza social da linguagem vai contra à dicotomia de
Saussure: a língua não compreende um conjunto de regras seguindo as normas estabelecidas
dentro do próprio sistema, muito menos despreocupada com os aspectos exteriores ao falante,
mas sim uma instituição social e histórica, que leva em consideração o contexto situacional.
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Assim, na prática viva da língua, a consciência linguística do locutor e do
receptor nada tem a ver com um sistema abstrato de formas normativas, mas
apenas com a linguagem no sentido de conjunto dos contextos possíveis de
uso de cada forma particular. Para o falante nativo, a palavra não se
apresenta como um item de dicionário, mas como parte das mais diversas
enunciações dos locutores A, B ou C de sua comunidade e das múltiplas
enunciações de sua própria prática linguística (BAKHTIN, 2010, p. 98).

A produção de sentido no discurso está diretamente ligada aos sujeitos envolvidos
numa situação discursiva. Esta será delineada, simultaneamente, de acordo com o contexto
imediato e com o contexto sócio-histórico, pois o discurso não é construído apenas pelas
enunciações do sujeito, nem mesmo ele é o dono dessas enunciações, apesar de serem
externadas de forma individual. O discurso é o próprio sujeito que não se manifesta
isoladamente na realidade, pelo contrário, está sócio-historicamente inserido nela.

A linguagem é, pois, a possibilidade da subjetividade, pelo fato de conter
sempre as formas linguísticas apropriadas à sua expressão; e o discurso
provoca a emergência da subjetividade pelo fato de consistir de instâncias
‘vazias’ das quais cada locutor em exercício de discurso se apropria e as
quais refere à sua ‘pessoa’, definindo-se ao mesmo tempo a si mesmo como
eu e a um parceiro como tu. A instância do discurso é assim constitutiva de
todas as coordenadas que definem o sujeito (BENVENISTE, 2005, p. 289).

Numa situação comunicativa, as circunstâncias de enunciação, compreendidas como
contexto “estrito” e “lato”, não podem ser desvinculadas uma das outras, pois é por meio
dessa associação que se produz sentido. Uma dada situação resulta tanto do contexto direto
quanto do contexto indireto, ou seja, do que acontece no momento presente quanto da
memória discursiva. “Se separarmos contexto imediato e contexto em sentido amplo é para
fins de explicação, na prática não podemos dissociar um do outro, ou seja, em toda situação
de linguagem esses contextos funcionam conjuntamente” (ORLANDI, 2010, p. 15).
De acordo com as palavras de Pêcheux (1969) sintetizadas por Orlandi (2010), o
sujeito da análise do discurso assume posições dentro do discurso que são traçadas ou por ele
mesmo (locutor) ou pelo outro (interlocutor) ou pelo objeto do discurso (referente). Isto se dá
por meio do mecanismo das projeções imagéticas presentes em todo discurso que vão variar
conforme a posição do sujeito que cada imagem pode assumir. Portanto, o sujeito pode
experimentar diversas posições no discurso.
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O sujeito da análise de discurso não é o sujeito empírico, mas a posição
sujeito projetada no discurso. Isto significa dizer que há em toda língua
mecanismos de projeção que nos permitem passar a situação sujeito para a
posição sujeito no discurso. Portanto, não é o sujeito físico, empírico que
funciona no discurso, mas a posição sujeito discursiva. O enunciador e o
destinatário, enquanto sujeitos, são pontos da relação de interlocução,
indicando diferentes posições sujeito (ORLANDI, 2010, p. 15).

Citando uma afirmativa de Benveniste (1974), Kock (2004, p. 20) esclarece a
produção de reação e efeitos do discurso:

Ao produzir um discurso, o homem se apropria da língua, não só com o fim
de veicular mensagens, mas, principalmente, com o objetivo de atuar, de
interagir socialmente, instituindo-se como EU e constituindo, ao mesmo
tempo, como interlocutor, o outro, que é por sua vez constitutivo do próprio
EU, por meio do jogo de representações e de imagens recíprocas que entre
eles se estabelecem.

Vale destacar que o sujeito do discurso pode também se precipitar na suposição que o
interlocutor pode fazer dele ou da suposição que a sociedade pode fazer dele a partir da
projeção social instituída na opinião coletiva e, assim, adiantar a sua argumentação no
discurso e obter vantagem no debate discursivo.

[...] o lugar social do qual falamos marca o discurso com a força da locução
que este lugar representa. Assim, importa se falamos do lugar de presidente,
ou de professor, ou de pai, ou de filho etc. Cada um desses lugares tem sua
força na relação de interlocução e isto se representa nas posições sujeito. Por
isso essas posições não são neutras e se carregam do poder que as constitui
em suas relações de força (ORLANDI, 2010, p. 16).

Na AD, o objeto (discurso) se torna, inevitavelmente, o ponto de interseção onde se
encontram as várias vozes dos interlocutores. A polifonia instalada nessa relação entre os
interlocutores se dá por meio da interação, na qual o sentido imediato, referente ao dizer do
presente e às suas próprias condições, interage com o sentido amplo, referente ao saber da
memória coletiva que é construído ao longo da vivência.
O discurso é considerado no âmbito do interdiscurso. Ele só assume um
sentido no interior de um universo de outros discursos através do qual deve
abrir seu caminho. Para interpretar mesmo o menor enunciado, é preciso
relacioná-lo com todos os tipos de enunciados (MAINGUENEAU, 2006, p.
41).

O discurso é sustentado por uma voz que remete a uma subjetividade discursiva e está
ancorado numa situação de enunciação. “O dizer não é propriedade particular. As palavras
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não são só nossas. Elas significam pela história e pela língua [...]. O sujeito diz, pensa que
sabe o que diz, mas não tem acesso ou controle sobre o modo pelo qual os sentidos se
constituem nele” (ORLANDI, 2002, p. 32).
Maingueneau (2011) discorreu sobre algumas características essenciais do discurso
que, para a fim de organização, serão dispostas num quadro explicativo:
Quadro 1: A noção de ‘discurso’ por Maingueneau
Características essenciais de discurso
Modos de apreensão
1. O discurso é uma organização 1. O discurso está submetido às regras que são
situada para além da frase
diversas as da frase e que se estendem ao
enunciado.
2. O discurso é orientado
2. O discurso se constitui num ‘monitoramento’ do
locutor que o constrói a partir de uma finalidade.
3. O discurso é uma forma de ação
3. O discurso visa modificar uma situação.
4. O discurso é interativo
4. O discurso é uma troca, explícita ou implícita,
com enunciadores reais ou não à qual se dirige o
enunciador e com à qual constrói seu próprio
discurso.
5. O discurso é contextualizado
5. O discurso se constrói em um contexto ao
mesmo tempo em que contribui para defini-lo.
6. O discurso é assumido por um sujeito 6. O discurso se remete a um sujeito ao mesmo
tempo em que indica a posição tomada em relação
ao que se diz e a quem se diz.
7. O discurso é regido por normas
7. O discurso se efetua justificando as formas pelas
quais ele se apresenta.
8. O discurso é considerado no bojo de 8. O discurso só adquire sentido no interior de um
um interdiscurso
universo de outros discursos.
Fonte: MAINGUENEAU (2011, p. 51-56).

Vale ainda ressaltar que, para Maingueneau (2008, p. 15), “entenderemos por
‘discurso’ uma dispersão de textos, cujo modo de inscrição histórica permite definir como um
espaço de regularidades enunciativas”. Cabe à análise do discurso retratar essa dispersão e
apreender como no linguístico sob as condições sócio-históricas se dá a interação nas relações
interdiscursivas.

4.1.2 Formação discursiva e interdiscurso

A noção de formação discursiva foi formulada por Michel Foucault para denominar
um complexo de enunciados relacionados a uma materialidade linguística, determinadas
historicamente, numa função enunciativa. E, depois, aprimorada por Pêcheux, a noção de
formação discursiva, na AD, constitui um ponto de articulação entre língua e discurso.
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A formação discursiva constitui um conjunto complexo interligado de posturas que nem
representam o indivíduo nem o coletivo, mas se organizam conforme as posições políticas e
ideológicas. Segundo Brandão (2004, p. 46),

Constituindo o discurso um dos aspectos materiais de ideologia, pode-se
afirmar que o discursivo é uma espécie pertencente ao gênero ideológico.
Em outros termos, a formação ideológica tem necessariamente como um de
seus componentes uma ou várias formações discursivas interligadas. Isso
significa que os discursos são governados por formações ideológicas.

Essas posições políticas e ideológicas são confrontadas de acordo com a classe social a
qual o sujeito ocupa numa conjuntura dada, especificando o dizer e o sentido que será dado às
palavras. “Num determinado momento histórico e no interior mesmo desses aparelhos, as
relações de classe podem caracterizar-se pelo afrontamento de posições políticas e ideológicas
que se organizam de forma a entreter entre si relações de aliança, de antagonismos ou de
dominação” (BRANDÃO, 2004, p. 46).
A formação discursiva é uma projeção, por meio das palavras, das posições
ideológicas. As palavras são produzidas e reproduzidas de acordo com o sentido que se
pretende dar para referenciar uma ideologia. Uma mesma palavra pode adquirir sentido
diferente em função da formação discursiva. Para Orlandi (2010, p.17), formação discursiva é

[...] aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma
posição dada numa conjuntura dada, determina o que pode e deve ser dito.
Portanto, as palavras, proposições, expressões recebem seu sentido da
formação discursiva na qual são produzidas.

Do mesmo modo que uma mesma palavra pode assumir sentidos diferentes conforme a
formação discursiva inscrita, diversas palavras podem ter o mesmo sentido numa mesma
formação discursiva. Portanto, o sentido de uma palavra estará vinculado e submetido à
formação discursiva. “O conjunto de formações discursivas, por sua vez, forma um complexo
dominante chamado interdiscurso (ORLANDI, 2010, p. 18). Mais especificamente,

O interdiscurso determina a formação discursiva. E o próprio da formação
discursiva é dissimular na transparência do sentido, a objetividade material
contraditória do interdiscurso que a determina. Essa objetividade material
contraditória reside no fato de que algo fala sempre antes em outro lugar e
independentemente. O interdiscurso é irrepresentável. Ele é constituído de
todo dizer já dito. Ele é o saber, a memória discursiva. Aquilo que preside
todo dizer. É ele que fornece a cada sujeito sua realidade enquanto sistema
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de evidências e de significações percebidas, experimentadas (ORLANDI,
2010, p. 18).

No texto, as formações discursivas determinam as posições do sujeito que são préterritorializadas, pois são constituídas de pontos de vista discursivos que são afetados pela
historicidade em seus aspectos temporais e espaciais na discursividade do texto,
caracterizando um dizer regional presente no discurso. De acordo com Maingueneau (1998, p.
158), “a AD se interessa pelas interpretações construídas a partir de hipóteses fundadas na
articulação das formações discursivas com as conjunturas históricas”.
Todo dizer tem uma intencionalidade que aponta para os sentidos significativos
definidos pelas relações de poder com uma ideologia regida pelo imaginário. Sobre isso
Maingueneau (1998, p. 67) diz:
[...] toda formação social, passível de se caracterizar por uma certa relação
entre classes sociais, implica na existência de posições políticas e
ideológicas, que não são o feito de indivíduos, mas que se organizam em
formações que mantêm entre si relações de antagonismo, de aliança ou de
dominação.

Se a polifonia está inerente em todo discurso, a formação discursiva pode ser
concebida como um conjunto formado pelas diversas formações discursivas dos
interlocutores. Cabe ao analista do discurso identificar essas vozes que estão presentes dentro
da voz do locutor que, por sua vez, está inserido dentro de um contexto influenciado,
previamente, por outros contextos anteriores; cabe também ao analista do discurso analisar as
construções de cada uma dessas formações discursivas. De acordo com Mussalim (2001, p.
125), a formação discursiva e suas relações com outras formações discursivas podem ser
organizadas em três fases da AD:
1ª fase – os discursos são analisados como “máquinas” que trabalham de forma paralela e
independentes entre si;
2ª fase – cada uma das formações discursivas identificadas são relacionadas entre si, passando
a analisar as “máquinas” discursivas de forma associada;
3ª fase – os discursos inscritos nas formações discursivas, ao se relacionarem, sintetizam uma
perspectiva que resulta no interdiscurso no qual se estabelecerá uma identidade para essas
formações discursivas.
A formação discursiva não é um bloco fechado e homogêneo, pois “não há um limite
rigoroso que separa o seu ‘interior’ do seu ‘exterior’, uma vez que ela confina com várias
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outras formações discursivas e as fronteiras entre elas se deslocam conforme os embates da
luta ideológica” (BRANDÃO, 2004, p. 89). Uma vez que uma formação discursiva é
atravessada por várias formações discursivas, podemos dizer que toda formação discursiva é
definida a partir de seu interdiscurso.
Em outros termos, Orlandi (2000, p. 42) diz:

As formações discursivas podem ser vistas como regionalizações do
interdiscurso, configurações específicas dos discursos em suas relações. O
interdiscurso disponibiliza dizeres, determinando, pelo já-dito, aquilo que
constitui uma formação discursiva em relação a outra. Dizer que a palavra
significa em relação a outras, é afirmar essa articulação de formações
discursivas dominadas pelo interdiscurso em sua objetividade material
contraditória.

Essas formações discursivas são passadas de geração a geração ao longo do processo
de formação linguística. Desse modo, passa-se a impressão de que os indivíduos criam os seus
discursos, quando na verdade estão apenas recriando o que já estava posto. O interdiscurso
“fornece a cada sujeito sua realidade enquanto sistema de evidências e de significações
percebidas, experimentadas” (ORLANDI, 2010, p. 18). Logo, todo discurso pode ser
considerado um interdiscurso, uma vez que todo discurso, mesmo que seja expresso de modo
individual, resulta de discursos anteriores com os quais ele se relacionou. “Assim como uma
formação ideológica impõe o que pensar, uma formação discursiva determina o que dizer”
(FIORIN, 1998, p. 32).
Maingueneau (2008, p. 11) afirma que “a unidade de análise pertinente não é o
discurso, mas um espaço de trocas entre vários discursos convenientemente escolhidos”. Esse
autor, ao explicar o que é interdiscurso, o faz com a seguinte distinção:
a) Universo discursivo: “conjunto de formações discursivas de todos os tipos que
interagem numa dada conjuntura” (p. 27).
b) Campo discursivo: “conjunto de formações discursivas que se encontram em
concorrência, se delimitam reciprocamente em uma região determinada do universo
discursivo” (p. 28).
c) Espaços discursivos: “sistema no qual a definição da rede semântica que circunscreve
a especificidade de um discurso coincide com a definição das relações deste discurso
com seu Outro” (p. 30).
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Nesse sentido, o discurso não tem um caráter nem homogêneo nem autônomo, pois
sempre se relaciona a outros discursos em um espaço de trocas entre vários discursos
conforme a relação interdiscursiva. Para explicar o que vem a ser interdiscurso Courtine e
Marandin (1981, apud BRANDÃO, 2012, p. 91) esclarecem:

[...] o interdiscurso consiste em um processo de reconfiguração incessante no
qual uma formação discursiva é conduzida [...] a incorporar elementos préconstruídos produzidos no exterior dela própria; a produzir sua redefinição e
seu retorno, a suscitar igualmente a lembrança de seus próprios elementos, a
organizar a sua repetição, mas também a provocar eventualmente seu
apagamento, o esquecimento ou mesmo a denegação.

Assim, o caráter dialógico que está intrínseco em todo discurso traz a presença oculta
de um “Outro” que é marcada pelo interdito do discurso, mas que é percebida pelo analista na
zona do não-dizível. Sobre isso Maingueneau (2008, p. 36) explica:

No espaço discursivo, o Outro não é nem um fragmento localizável, nem
uma citação, nem uma entidade exterior, não é necessário que ele seja
atestável por alguma ruptura visível da compacidade do discurso. Ele se
encontra na raiz de um Mesmo sempre já descentrado em relação a ele
próprio, que não é nenhum momento focalizável sob a figura de uma
plenitude autônoma. Ele é o que sistematicamente falta num discurso e lhe
permite fechar-se em um todo. Ele é esta parte do sentido que foi preciso que
o discurso sacrificasse para constituir sua identidade.

Nesse sentido, a AD busca na materialidade linguística do discurso emergir os efeitos
das contradições ideológicas para apreender a exterioridade nas relações que se processam as
diferentes formações discursivas. A AD visa compreender como um discurso se relaciona
com um outro constituído anteriormente e com um outro que ainda irá se constituir, enfim, de
como se dá o funcionamento do discurso em si.

4.1.3 Cena de enunciação

Os dizeres emergem dos espaços de enunciação. Nesse contexto, torna-se pertinente
compreender a teoria da enunciação para, a partir daí, identificar os efeitos de sentido nos
discursos dos docentes que serão analisados neste trabalho. Com esse propósito, buscaremos,
neste item, descrever o conceito de enunciação.
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Saussure, considerado o fundador da Linguística Moderna, diz que a linguagem tem
um aspecto social (langue) e um individual (parole), sendo impossível concebê-los de forma
indissociada. O aspecto social, denominado língua, é o conhecimento internalizado da língua,
que é partilhado e que permite entendermos uns aos outros; e, o aspecto individual,
denominado fala, é a realização individual da língua. Mas o que é efetivamente esse
conhecimento partilhado?
Esses conhecimentos são compostos pelas diferenças que criam conceitos, ou seja, na
língua, existem diferenças semânticas e fônicas que permitem a criação de significados e dos
sons da língua.

As condições de emprego das formas não são, em nosso modo de entender,
idênticas às condições de emprego da língua. São, em realidade, dois
mundos diferentes, e pode ser útil insistir nessa diferença, a qual implica
uma outra maneira de ver as mesmas coisas, uma outra maneira de as
descrever e de as interpretar (BENVENISTE, 1989, p. 81).

Como se dá o mecanismo desse processo no qual “o ‘sentido’ se forma em ‘palavras’,
em que medida se pode distinguir entre as duas noções e em que termos descrever sua
interação” (BENVENISTE, 1989, p. 83)?
Benveniste, ao fazer a distinção entre funcionamento e forma da língua, quer chegar à
teoria da enunciação e, nesse intento, explica que quando falamos, utilizamos a língua e, por
isso, nos apropriamos dela e a colocamos em funcionamento, ou seja, criamos a enunciação.
“Antes da enunciação, a língua não é senão possibilidade da língua. Depois da enunciação, a
língua é efetuada em uma instância de discursos” (BENVENISTE, 1989, p. 83).
E, nesse sentido, conclui-se que, para produzir o ato da fala, é necessário ter
conhecimento internalizado da língua, em outras palavras, um ato individual de dizer é
decorrente da apropriação da língua. Assim, a semantização da língua é considerada o aspecto
central da enunciação, a qual aponta para a teoria do signo e para a análise da significância.
Para Benveniste (1989, p. 82), a enunciação é
[...] o ato mesmo de produzir um enunciado, e não o texto do enunciado, que
é nosso objeto. Este ato é o fato do locutor que mobiliza a língua por sua
conta. A relação do locutor com a língua determina os caracteres linguísticos
da enunciação. Deve-se considerá-la como o fato do locutor, que toma a
língua por instrumentos, e nos caracteres linguísticos que marcam esta
relação.

Benveniste, ao descrever a enunciação, destaca três aspectos desse processo:
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1º) A enunciação é a instância de mediação entre a língua e a fala. As noções sobre uma
classe de elementos da realidade são agrupadas numa instância, que formam conjuntos de
categorias linguísticas. Neste processo da enunciação, o “eu” e o “tu” se constituem no ato do
dizer, ou seja, haverá sempre um “eu” falando para um “tu” em determinado lugar e num
dado momento. Nessa direção, alguns elementos linguísticos só fazem sentido quando o “eu”
se pronuncia.

2ª) A enunciação é a instância entre ego (eu- pessoa), hic (aqui- espaço), nunc (agoratempo). Esses elementos constituem as categorias da enunciação, que criam essa instância que
recebe o nome de enunciação. Portanto, a enunciação tem um conteúdo linguístico: a pessoa,
o espaço e o tempo. Essas categorias não são específicas de uma língua em particular, mas
sim pertencentes a todas as línguas, daí a razão de Benveniste escolher o latim para nomeálas. Esses três elementos são chamados de dêiticos, que, em grego, significa indicadores,
portanto, são elementos que indicam as pessoas, o espaço e o tempo. E são chamados também
de embreadores porque se colocam inter-relacionados dentro de um sistema em
funcionamento.

3º) A enunciação é uma instância logicamente pressuposta pelo enunciado. Se existe um
enunciado, um dito, existe então um enunciador, aquele que diz. Quando o “eu” está posto
dentro do enunciado, tem-se a enunciação enunciada que se transformou em enunciado.

Estas condições de mobilização e de apropriação vão reger todo o mecanismo da
referência no processo de enunciação, que é “para o locutor, a necessidade de referir pelo
discurso, e, para o outro, a possibilidade de co-referir identicamente, no consenso pragmático
quer faz de cada locutor um co-locutor” (BENVENISTE, 1989, p. 84).
Para Maingueneau (2011, p. 53), a enunciação não se resume numa situação
comunicativa, na qual o discurso seja tomado por um caráter fixo e pré-estabelecido, mas
numa interatividade, na qual o “eu” suponha o “outro”, como coenunciadores, a fim de
perceber as consequências de suas palavras.

Falar é uma forma de ação sobre o outro e não apenas uma representação do
mundo [...] toda enunciação constitui um ato (prometer, sugerir, afirmar,
interrogar etc.) que visa modificar uma situação. Em um nível superior, esses
atos elementares se integram em discursos [...] que visam produzir uma
modificação nos destinatários (MAINGUENEAU, 2011, p. 53).
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Como parte do processo no qual os coenunciadores organizam suas enunciações,
exige-se do enunciador que ele decifre as intenções do destinatário para presumi-lo e a
coerência entre as instâncias coordenadas entre eles. Conforme destaca Maingueneau (2006,
p. 250), “a situação de enunciação não é uma situação de comunicação socialmente
descritível, mas o sistema no qual se definem as três posições fundamentais do enunciador, do
coenunciador e da não pessoa”.
A proposta da AD é trazer à tona o discurso juntamente com o contexto ao qual ele foi
pronunciado, pois é dessa forma que se apreendem os efeitos de sentido que emergem dos
discursos. Assim, nesse sentido, conduziremos as análises para a enunciação, que consiste em
relacionar “o próprio ato, as situações em que ele se realiza e os instrumentos de sua
realização” no interior do enunciado, e não para o enunciado em si (BENVENISTE, 1989, p.
83).
O discurso não pode ser compreendido indissociadamente de seu contexto de
produção, ao contrário, o sujeito e as circunstâncias espaciais e temporais do ato da
enunciação são partes constitutivas da própria produção do discurso. Sobre isso, Maingueneau
(2006, p. 250), explica:

[...] ao partir da situação comunicativa, considera-se o processo de
comunicação, de certo modo, ‘do exterior’, de um ponto de vista
sociológico. Em contrapartida, quando se fala de cena de enunciação,
considera-se esse processo ‘do interior’, mediante a situação que a fala
pretende definir, o quadro que ela mostra (no sentido pragmático) no próprio
movimento em que se desenrola. Um texto é na verdade o rastro de um
discurso em que a fala é encenada.

Maingueneau (2011) ao explicar os aspectos das cenas da enunciação, classifica-as
em: cena englobante, cena genérica e cenografia. A cena englobante corresponde ao tipo de
discurso (religioso, político, publicitário, filosófico etc). Situar a cena englobante implica
compreender o tempo, o espaço e em quais domínios ela atua, identificando a finalidade
pretendida por determinado discurso a partir de sua função social. Mas, a cena englobante não
é satisfatória para explicitar as atividades discursivas nas quais se encontram os sujeitos.
Quando recebemos um folheto na rua, devemos ser capazes de determinar a
que tipo de discurso ele pertence: religioso, político, publicitário, etc., qual é
a cena englobante na qual é preciso que nos situemos para interpretá-lo, em
nome de quê o referido folheto interpela o leitor, em função de qual
finalidade ele foi organizado (MAINGUENEAU, 2011, p. 86).
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A cena genérica corresponde aos vários gêneros do discurso. Situar a cena genérica
implica compreender o papel social do enunciador em cada situação enunciativa. Para
Maingueneau (2011, p. 86) cada gênero de discurso “define seus próprios papéis: num
panfleto de campanha eleitoral, teremos um “candidato” dirigindo-se a eleitores, num curso,
teremos um professor dirigindo-se a alunos etc”.
As cenas englobante e genérica demarcam, segundo Maingueneau (2011, p. 87),
“conjuntamente o que poderia ser chamado de quadro cênico do texto. É ele que define o
espaço estável no interior do qual o enunciado adquire sentido – espaço do tipo e do gênero de
discurso”. No entanto, “não é diretamente com o quadro cênico que se confronta o leitor, mas
com uma cenografia”.
A cenografia corresponde “ao mesmo tempo a fonte do discurso e aquilo que ele
engendra”. Recorrentemente, o leitor é levado à outra esfera do texto que faz com que ele se
transporte para outra cena, colocando o leitor em um papel diferente, desencadeando outros
sentidos conforme a nova configuração. Assim, “a cenografia implica, desse modo, um
processo de enlaçamento paradoxal [...], uma certa situação de enunciação vai sendo validada
progressivamente por intermédio da própria enunciação” (MAINGUENEAU, 2011, p. 87).

4.1.4 Ethos discursivo

O ethos se constrói através do discurso, pois no ato da enunciação, o enunciador
sugere uma imagem de si mesmo para o enunciatário que avaliará o comportamento do
locutor. Não é uma imagem do locutor explícita no enunciado, mas uma imagem que se
constrói num processo de envolvimento do outro na enunciação. “É uma noção
fundamentalmente híbrida (sócio-discursiva), um comportamento avaliado, que não pode ser
apreendido fora de uma situação de comunicação precisa, integrada e numa conjuntura sóciohistórica” (MAINGUENEAU, 2015, p. 17). Dado a essa noção de ethos como um dos
constitutivos do ato de enunciação, somos conduzidos a tratá-la de forma mais detalhada neste
item do trabalho.
Ao mesmo tempo em que o ethos se revela no ato da enunciação, ele não está nos
dizeres do enunciado, ou seja, ele não corresponde de fato às palavras ditas pelo orador sobre
si mesmo no discurso, mas se trata de um conjunto de características que representam a figura
que queira produzir para o enunciatário.
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Com efeito, o público deve, então, associar certos traços à instância que é fonte de
enunciação. “Não se trata de uma representação estática e bem delimitada, mas, antes, de uma
forma dinâmica, construída pelo destinatário através do movimento da própria fala do
locutor” (MAINGUENEAU, 2015, p. 14).
Contudo, essa associação do público ao enunciador é decorrente de fatos exteriores às
palavras propriamente ditas. O ethos não corresponde às características do locutor, mas à
forma como ele é visto pelo público. “Mas não se pode ignorar que o público constrói também
representações do ethos do enunciador antes mesmo que ele fale” (MAINGUENEAU, 2015,
p. 14), se for o caso dele já dispor de elementos prévios que caracterize o ethos.
A retórica antiga se referia exclusivamente à oralidade para validar o ethos, mas a
subjetividade do discurso pode ser encontrada em qualquer tipo de texto, pois está suscetível a
diversos fatores: traços físicos, psicológicos, aspectos verbais e não-verbais, aspectos
intradiscursivos e extradiscursivos, perspicácia, ou seja, todos os traços da situação
comunicativa que despertem certa sensibilidade no destinatário e que o influencie na
construção do ethos. Com essa perspectiva, o ethos pode ser concebido tanto nos textos orais
quanto nos escritos. A noção de ethos, que considera não apenas os enunciados orais, mas
também os escritos como dimensões do discurso, “permite articular corpo e discurso para
além de uma oposição empírica entre oral e escrito [...], abarcando todo tipo de texto”
(MAINGUENEAU, 2015, p. 17).
O texto escrito passa a ser compreendido como detentor de “vocalidade” que faz
emergir uma “instância subjetiva que desempenha o papel de ‘fiador’ do que é dito”
(MAINGUENEAU, 2011, p. 98). O ethos, construído pelo destinatário por meio de pistas da
enunciação, resulta de uma interação de três dimensões: “vocalidade”, “caráter” e
“corporalidade”. Sobre isso, Maingueneau (2015, p. 18) explica:

Esse ethos recobre não só a dimensão verbal, mas também o conjunto de
determinações físicas e psíquicas ligados ao ‘fiador’ pelas representações
coletivas estereotípicas. Assim, atribui-se a ele um ‘caráter’ e uma
‘corporalidade’, cujos graus de precisão variam segundo os textos. O
‘caráter’ corresponde a um feixe de traços psicológicos. Quanto à
‘corporalidade’, ela está associada a uma compleição física e a uma maneira
de vestir-se.

O “caráter” e a “corporalidade” do “fiador’ são decorrentes de indícios textuais de
diversas ordens que estão associadas à enunciação. “A qualidade do ethos remete, com efeito,
à imagem desse ‘fiador’ que, por meio de sua fala, confere a si próprio uma identidade
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compatível com o mundo que ele deverá construir em seu enunciado” (MAINGUENEAU,
2011, p. 99). Esse fiador é quem autoriza a cena de enunciação, avaliando o mundo de acordo
com as concepções que construiu a respeito dele, ou seja, é por meio de sua voz que o fiador
legitima sua forma de dizer.
Os indícios textuais de diversas ordens mobilizam o leitor a construir uma
representação do universo de sentidos. Um dos papéis do ethos sobre o coenunciador é
incorporar as pistas atribuídas ao enunciado. Maingueneau (2015, p. 18) propõe três registros
para essa ação do ethos denominada por “incorporação”:
- a enunciação da obra confere uma “corporalidade” ao fiador, ela lhe
dá corpo;
- o destinatário incorpora, assimila um conjunto de esquemas que
correspondem a uma maneira específica de se remeter ao mundo
habitando seu próprio corpo;
-essas duas primeiras incorporações permitem a constituição de um
corpo da comunidade imaginária dos que aderem ao mesmo discurso.
O ethos, por meio da enunciação, legitima e confere autoridade ao discurso na forma
como constrói o dizer. A compreensão do papel do ethos reforça a concepção de que as
categorias do discurso constituem indissociadamente a cena de enunciação.

4.1.5 Efeitos metafóricos

A metáfora, no senso comum, corresponde àquilo que se opõe ao sentido literal,
interpretado como um fenômeno pontual da linguagem, ou seja, um recurso linguístico com
finalidade poética ou de ornamento que, por meio da comparação, associação e aproximação
de elementos comuns, o sentido literal da palavra é desviado para o sentido figurado.
Mas, para a AD, essa definição de metáfora é insuficiente, pois, nessa concepção, ela
deixa de ser um jogo de figuras e passa a ser um procedimento discursivo de constituição de
sentido. Segundo Fiorin (2011, p. 118), na metáfora, “o narrador rompe, de maneira
calculada, as regras de combinatória das figuras, criando uma impertinência semântica, que
produz novos sentidos”. Ou seja, metáfora não é “a substituição de uma palavra por outra,
mas uma outra possibilidade, criada pelo contexto, de leitura de um termo”.
Nessa nova dimensão de análise, tomaremos a metáfora no sentido para além do
âmbito unicamente linguístico, considerando uma abordagem interativa entre os
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interlocutores, contexto situacional discursivo e sócio-histórico para explicar as escolhas dos
sentidos metafóricos.
A metáfora não se encontra na superfície do texto de forma materializada, mas na
forma como a interpretação mobiliza as sentenças decorrentes da leitura para os propósitos de
se alcançar o sentido metafórico. Essa interpretação depende de um mecanismo de inferências
para reconhecer as propostas de significação possivelmente inscritas no texto, é o que Fiorin
(2011, p. 119) chama de isotopia. Para ele, a metáfora projetada é uma relação que se
estabelece “entre significados de um mesmo termo pertencente a várias isotopias”, ou seja, a
metáfora consiste num conector de isotopia, no qual uma isotopia inicial é introduzida no
campo de atração de uma segunda isotopia pela intersecção sêmica. A partir dessa
significação que relaciona campos diferentes em alguns aspectos e similares em outros, surge
uma leitura com dupla significação que permite uma projeção plural do texto.
Com base na acepção de Pêcheux (1991), nas palavras de Orlandi (2010, p. 27) a
metáfora está no cerne do funcionamento de um objeto simbólico e de todo processo de
significação na relação entre língua e discurso. O processo de produção de sentidos implica
expor-se ao “equívoco” da língua. “Todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se
outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um
outro”.
O efeito metafórico está diretamente ligado ao mecanismo inerente ao processo de
produção de sentidos. O sentido de uma palavra nos leva a interpretá-la como um objeto
simbólico, “colocando a interpretação como constitutiva da própria língua”. O modo de
conceber o efeito metafórico se dá pela transferência de sentidos compreendendo a
historicidade e a ideologia nas formações discursivas (ORLANDI, 2010, p. 27).
A metáfora em seu aspecto de duplicidade leva-nos a concebê-la como parte de um
funcionamento discursivo que está ligado à língua, à ideologia e ao inconsciente que leva um
discurso a referir-se a outro para a ressignificação do real e constituição de sentidos.
Pêcheux (1969), conforme disse Orlandi (2010, p. 27), vai chamar efeito metafórico o
[...] fenômeno semântico produzido por uma substituição contextual,
lembrando que esse deslizamento de sentido entre x e y é constitutivo do
sentido designado por x e por y. Como esse efeito é característico das
línguas naturais, por oposição aos códigos e às línguas artificiais, podemos
considerar que não há sentido sem essa possibilidade de deslize, e, pois, sem
interpretação.
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Assumir a metáfora como propriedade do discurso é compreendê-la como um
fenômeno que não está materializado no texto, sendo, portanto, diverso do jogo semântico do
plano textual, mas que, por meio de uma rede de inferências e pistas decorrentes da interação
com o texto atualiza o sentido do texto conferindo-lhe ressignificações de sentido. Em outros
termos, a metáfora surge no espaço do dizer que se encarregará de atualizar as palavras
discursivamente sempre que duas isotopias simultâneas se associarem à interpretação.
Sintetizado nas palavras de Orlandi (2002, p. 44), Pêcheux (1975), ao explicar que os
sentidos são promovidos pela metáfora, ratifica:

[...] o sentido é sempre uma palavra, uma expressão ou uma proposição por
uma outra palavra, uma outra expressão ou proposição; e é por esse
relacionamento, essa superposição, essa transferência (meta-phora), que
elementos significantes passam a se confrontar, de modo que se revestem de
um sentido. [...] o sentido existe exclusivamente nas relações de metáfora
(realizadas em efeitos de substituição, paráfrases, formação de sinônimos),
das quais uma formação discursiva vem a ser historicamente o lugar mais ou
menos provisório.

A metáfora é constitutiva do próprio sentido, pois ela imprime um sentido novo, ao
mesmo tempo em que o antigo não se esvanece, trazendo nele o sentido do que foi dito e do
que se emergiu. Assim, os dizeres vão sendo retomados e ressignificados nos novos dizeres a
partir da historicidade, do ideológico e do social. Todo processo de produção de discursos se
dá pela metáfora. Por essa compreensão, torna-se imprescindível tratar dela aqui nesse
trabalho, que busca os efeitos de sentido nos discursos dos docentes do PROEJA.

4.2

A pluralidade dos contextos sociais nas histórias de vida nos torna quem somos e
define o modo de estarmos

Para refletir sobre a permanência docente no PROEJA, faz-se necessário compreender
o ser professor neste momento histórico, assim como a escola na qual ele atua, o seu percurso
profissional, a sua história de vida, enfim, a sua multiplicidade de socializações. Partindo
desse ponto, a história de vida temática (sobre a docência) corresponde um meio de
compreender como o discurso do docente nas relações com o PROEJA é produzido, ou seja,
como a pluralidade dos contextos sociais dessas histórias de vida temáticas possibilita
entender que a metodologia da Análise do Discurso utilizada nesta pesquisa permitirá a
análise dos modos de permanência docente.
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Dessa forma, tomar as histórias de vida como instrumento para a investigação é
compreender que a narrativa é uma forma pela qual se obtém conhecimentos por meio da
história narrada, ou seja, os elementos subjetivos que constituem essas narrativas fornecem
pistas para o pesquisador chegar às explicações que são inacessíveis por meio do método
concreto, convencional ou quantitativo e que se revelam na análise subjetiva e qualitativa dos
comportamentos individuais e microssociais. “Não é só a riqueza objetiva do material
biográfico que nos interessa, mas também e, sobretudo, a sua pregnância subjetiva”
(FERRAROTI, 2010, p. 43). Ao destacar a pertinência da abordagem da história de vida nas
pesquisas, Moita (1992, p. 116) esclarece:

Só uma história de vida permite captar o modo como cada pessoa,
permanecendo ela própria, se transforma. Só uma história de vida põe em
evidência o modo como cada pessoa mobiliza os seus conhecimentos, os
seus valores, as suas energias, para ir dando forma a sua identidade, num
diálogo com os seus contextos.

Dessa forma, parte-se do pressuposto de que a história é uma forma de adquirir
conhecimento sobre si mesmo em relação ao mundo e de que é possível buscar elementos nas
histórias de vida dos professores que possam servir de ponto de partida para identificar os
modos de permanência docente no PROEJA e, por meio delas, trazer à tona reflexões a
respeito de uma questão, normalmente, percebida apenas como senso comum.
As formas de vida social são concebidas como fruto de uma rede de informações
prévias e gerais, as quais o sujeito acumula ao longo de sua experiência de vida, associando,
de forma complexa, às informações específicas e individuais que somadas aos estímulos
externos e internos resultam nas concepções do docente. Vale ressaltar que essas concepções
são sempre inacabadas, pois estão sempre num processo dinâmico e contínuo de produção de
sentidos. Ferrarotti (2010, p. 44) adverte:

O nosso sistema social encontra-se integralmente em cada um dos nossos
atos, em cada um de nossos sonhos, delírios, obras, comportamentos. E a
história deste sistema está contida por inteiro na história da nossa vida
individual; Se nós somos, se todo o indivíduo é a reapropriação singular do
universal social e histórico que o rodeia, podemos conhecer o social a partir
da especificidade irredutível de uma práxis individual; Todo o ato individual
é uma totalização sintética de um sistema social.

Nessa esteira, não se pode compreender o mundo de forma linear, mas como
configurações simultâneas que pretendem integrar tanto as ações conscientes às inconscientes
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quanto os contextos específicos do momento presente aos contextos acumulados ao longo do
tempo. Assim, o comportamento do sujeito constitui de uma dinâmica de funcionamento que
inclui interpretações e reinterpretações, levando em conta os aspectos comportamentais que
vão além da lógica - aspectos essenciais das situações práticas.
As múltiplas conexões e analogias acionadas pelo consciente-inconsciente promovem
a construção de significados que se alicerçam na atividade social. Sendo assim, todo o
conhecimento prévio acumulado na memória durante a vivência, na pluralidade das ações, é
ativado pelas práticas sociais que, por sua vez, vão acionar e conectar operadores que
provocarão uma reorganização dos conhecimentos, uma seleção de informações relevantes
que abrirão espaços que serão, possivelmente, preenchidos por outros conhecimentos
decorrentes de experiências singulares e individuais e da coerência dos princípios de
socialização nos quais o docente esteve inserido e que irão estruturar suas ações.
Assim sendo, os contextos (família, escola, universo profissional, a igreja, a
associação, o clube esportivo, o mundo da arte, da política, do esporte, etc.) não se organizam
isolada e equivalentemente, mas, sim, de forma simultânea. As experiências acumuladas,
numa espécie de armazenamento de situações sociais vivenciadas, não são acionadas em toda
ocasião e em todo contexto, mas estão arquivadas à espera de elementos ativadores desse
processo.
A possibilidade de analisar a história de vida de alguém é a oportunidade de analisar a
humanidade sob uma determinada ótica, que resulta num conjunto de percepções e vivências
construídas num determinado grupo de convivência e, portanto, revela um conhecimento
individual e coletivo ao mesmo tempo. Interpretar uma história de vida é compreender que o
indivíduo se constitui nas relações com o outro e com o mundo e que os fatos correspondem a
uma rede de mediações sociais.
De acordo com Ferrarotti (2010, p. 36), o método subjetivo da história de vida “lê a
realidade social do ponto de vista de um indivíduo historicamente determinado”, baseando-se
num “sujeito-objeto que se observa e se reencontra”. A história de vida como método de
investigação reintegra a subjetividade e a historicidade num modelo interpretativo, ao qual
narrador e entrevistador estão situados numa interação densa, interpessoal e complexa.
Toda a narrativa biográfica reconduz à desestruturação – reestruturação
sintética de um ato ou de uma história individual, considerados como o corte
horizontal ou vertical de um sistema social. Por consequência, fornece-nos:

uma imagem totalizada de um sistema social, a partir do espaço social
no qual se esboça a sociabilidade e se elabora a ação social (a história de
uma vida, a descrição de um ato);
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uma totalização em curso (a narrativa biográfica) como síntese ativa
da imagem totalizada e da interação presente em que se situa
(FERRAROTTI, 2010, p. 47-48).

Por mais que seja difícil para o pesquisador considerar os elementos envolvidos em
sua totalidade, que por algum motivo não foram relatados na narrativa, há que se reconhecer
que todo esse processo de rememoração é por si só transformador e gerador de conhecimento.
Rememorar o passado significa revisitar os momentos de escolhas durante a trajetória,
oportunizando momentos de reflexões e autocrítica.
De acordo com Queiroz (1988), “toda história de vida encerra um conjunto de
depoimentos e, embora tenha sido o pesquisador a escolher o tema, a formular as questões ou
a esboçar um roteiro temático, é o narrador que decide o que narrar”. Na história de vida, o
narrador aponta uma visão particular de sua própria vivência, na qual seleciona situações
relevantes, ao mesmo tempo em que ignora outras. Contudo, o que importa na história de vida
não é a garantia da autenticidade da narrativa, mas sim o modo como ela é reconstituída ou o
modo que o entrevistado quer que ela seja narrada.

4.3

Coleta de dados

A coleta de dados demandou quatro etapas:
i)

definição dos perfis dos docentes a serem entrevistados;

ii)

entrevistas com os docentes selecionados;

iii)

transcrição das entrevistas;

iv)

leitura das transcrições para destacar pontos relevantes.

4.3.1 Perfis definidos

Esta primeira etapa correspondeu a uma varredura inicial a respeito do corpo docente
do Curso de Eletrotécnica na modalidade de jovens e adultos do Instituto Federal Fluminense
– campus Campos Centro. A escolha do curso de Eletrotécnica para esta pesquisa se deve ao
fato de ser esse o único curso que é oferecido nesse campus na modalidade PROEJA. Para tal
varredura, o coordenador desse curso nos concedeu uma entrevista na qual pudemos receber
informações que foram decisivas para estabelecer critérios para definir os perfis de
professores que representariam uma amostra de um grupo de 30 professores.
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A partir da identificação de algumas características que diferenciam esses professores,
optamos por definir os seguintes critérios para a escolha dos sujeitos entrevistados: i) tempo
de atuação no magistério; ii) tempo de atuação no PROEJA; iii) atuação na área técnica; iv)
atuação na área propedêutica. Assim, definimos seis perfis de docente, conforme mostra a
figura 1:

1. DOCENTE

2. DOCENTE

3. DOCENTE

DA ÁREA TÉCNICA

DA ÁREA TÉCNICA

DA ÁREA TÉCNICA

ANTIGO NO MAGISTÉRIO

ANTIGO NO MAGISTÉRIO

NOVO NO MAGISTÉRIO

ANTIGO NO PROEJA

NOVO NO PROEJA

NOVO NO PROEJA

4. DOCENTE

5. DOCENTE

6. DOCENTE

DA ÁREA PROPEDÊUTICA

DA ÁREA PROPEDÊUTICA

DA ÁREA PROPEDÊUTICA

ANTIGO NO MAGISTÉRIO

ANTIGO NO MAGISTÉRIO

NOVO NO MAGISTÉRIO

ANTIGO NO PROEJA

NOVO NO PROEJA

NOVO NO PROEJA

Figura 1: Perfis dos docentes entrevistados que atuam no IFFluminense, campus Campos Centro.
Fonte: elaborado pela autora

Com os perfis definidos, procuramos alguns professores que correspondiam a cada um
desses perfis para agendar uma entrevista nos dias e horários mais convenientes para eles.
Todos se dispuseram a participar, com a exceção de um que se justificou por falta de tempo.
Explicamos que a entrevista fazia parte de uma pesquisa de mestrado intitulada “Relação do
professor com o PROEJA: interdiscursos do permanecer nessa modalidade da educação”, que
suas identidades estariam protegidas, de forma que seus nomes verdadeiros não seriam
revelados, e que eles assinariam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido no
momento da entrevista.

4.3.2 Histórias de vida temáticas

O método de investigação permitiu o uso de gravador, que é bastante prático, sendo
imprescindível, pois além de registrar a fala, a entonação e as pausas dos depoentes, permitiu
que o entrevistador se detivesse mais ao comportamento do entrevistado. As entrevistas foram
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gravadas com a autorização dos depoentes, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, o que concedeu ao entrevistador maior liberdade para utilizar o depoimento.
Para esta etapa da coleta de dados, procurou-se criar um ambiente tranquilo, onde o
professor se sentisse à vontade para relatar sua história de vida, ao mesmo tempo em que
íamos conduzindo sua narrativa para o foco da pesquisa. A utilização da história de vida para
a coleta de dados permitiu uma aproximação com os sujeitos pesquisados, o que o diferencia
dos outros métodos que se mantêm uma relação impessoal e fria com o objeto de pesquisa,
visto que a história de vida estabelece uma relação mais que pessoal e sim confidencial.
Os depoimentos dos seis professores efetivos do quadro de docentes do Curso de
Eletrotécnica na modalidade de Jovens e Adultos do IFFluminense – campus Centro foram
colhidos com cada professor separadamente, num tempo aproximado de 40 minutos, nos
quais tais professores tiveram um espaço de escuta, onde narraram episódios, crenças, ideias,
concepções, enfim, o que ele próprio achou relevante na sua relação com o PROEJA.
Este exercício da narrativa requer do entrevistado a capacidade de ora se distanciar e
ora se aproximar de si mesmo, permitindo uma autorreflexão crítica, enquanto que do
entrevistador, requer a capacidade de saber ouvir a história de vida de quem se quer investigar
e tê-lo como um aliado na pesquisa. Ao narrar suas histórias de vida, os docentes se
submeteram a uma retrospectiva memorial, na qual direcionávamos para um roteiro prédeterminado, conforme mostra a figura 2:

1.
Dados
pessoais e
profissionais
2.
Percurso
escolar

6.
Relatos de
episódios
História
de vida
temática
5.
Relação com
o PROEJA

3.
Percurso
no
magistério
4.
Percurso no
PROEJA

Figura 2: Roteiro da entrevista.
Fonte: elaborada pela autora.
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A primeira etapa da entrevista correspondeu às informações dos dados pessoais e
profissionais do entrevistado, como: nome completo, idade, cidade em que reside, formação
profissional, área de atuação no IFFluminense ou em outra instituição, caso não tenha
dedicação exclusiva (em quais cursos e anos de escolaridade leciona), carga horária de
trabalho e dias da semana em que trabalha. Além disso, as seguintes informações: o que é
levado em consideração na elaboração do horário e na escolha das turmas? Quem faz essas
escolhas, o coordenador do curso ou o docente?
Na segunda etapa, percurso escolar, o docente narrou sobre como foi sua formação
acadêmica (o que se lembrava do período da educação infantil, do ensino fundamental, do
ensino médio, do ensino superior, do primeiro trabalho, da pós-graduação e do ingresso no
IFFluminense). Os relatos eram direcionados para questões como, por exemplo, se fazia as
tarefas escolares sozinhos ou se algum familiar o ajudava; se havia sido reprovado em algum
ano escolar; se tinha boas notas; quais as maiores dificuldades na escola; o que mais gostava
na escola; e, qual fato mais o marcou enquanto estudante.
Na terceira etapa, percurso no magistério, o docente relatou sobre: como foi o
processo de escolha da profissão; como foi o período do vestibular; se o magistério foi a
primeira opção de carreira; como foi o período da faculdade (se tinha dificuldade e quais ou
se tinha facilidade e quais); como foi a experiência do primeiro emprego; e, como foi o início
de atuação como professor.
Na quarta etapa, percurso no PROEJA, ele relatou sobre: como começou a dar aula
no PROEJA (foi convidado ou foi iniciativa própria); se teve algum estranhamento em relação
aos cursos regulares; se teve alguma dificuldade para preparar as aulas, e, a quem ou a que
recorreu quando sentiu alguma dificuldade.
Na quinta etapa, o docente relatou como é a relação com os alunos do PROEJA;
quais são os desafios como professor do PROEJA; quais os motivos que o faz permanecer no
PROEJA; e, por último, na sexta etapa, relatou um episódio relacionado ao PROEJA que
mais o tenha marcado.

4.3.3 Transcrição das histórias de vida temáticas

A transcrição correspondeu à penúltima etapa da coleta de dados, tarefa árdua que
demandou tempo e técnica. Cada entrevista transcrita variou entre seis a treze páginas. Foi
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necessário ouvir diversas vezes a mesma gravação para captar além das palavras, a entonação,
as interrupções na fala para expor algo mais, as pausas para continuar a falar, risos e falas
simultâneas (entrevistado e entrevistador).
As transcrições conservaram os erros de português para não se perder a autenticidade e
a originalidade e foram citadas aqui do mesmo modo que foram proferidas. Optamos pelo
modo itálico para a citação dos depoimentos com o intuito de distinguir das citações em
bloco. Procuramos fazer as transcrições logo a seguir da entrevista para não se desmantelar na
memória as falas, os gestos, o olhar e os sentimentos imbuídos na voz. O momento da
transcrição foi também de rememorar a emoção contida nos silêncios e nas lágrimas, como foi
o caso de um dos seis docentes entrevistados.

4.3.4 Leitura das transcrições

A leitura das transcrições, última etapa da coleta de dados, foi feita com o intuito de
apreender sentidos para o propósito da pesquisa, desenredando as informações circundadas
nas palavras. A leitura foi ganhando mais objetividade, consistência e nitidez à medida que os
pontos relevantes foram sendo demarcados. A partir de cada releitura feita da mesma
transcrição apareciam mais informações, pois uma leitura nunca é igual a outra, sempre revela
novas informações por meio de novos olhares.
Vale ressaltar que esta etapa da coleta de dados correspondeu um processo de
investigação que possibilitou tanto descartar alguns dados quanto elencar outros que foram
mais importantes para a pesquisa.
De posse das transcrições, constituiu-se a caracterização de cada professor entrevistado
que representam os perfis definidos12:
Perfil 1 – Este docente tem 64 anos, é campista, concluiu o ensino fundamental em
escola particular, concluiu o ensino médio no IFF (na época era Escola de Aprendizes
Artífices), foi trabalhar como técnico no Rio de Janeiro e, anos depois, conseguiu custear sua
faculdade. Concluiu o ensino superior na Universidade Santa Úrsula-RJ cursando Engenharia
Elétrica. Há 30 anos atua no magistério e há 10 anos atua no PROEJA, ou seja, desde a

12

É importante destacar que os perfis dos professores entrevistados foram construídos a partir da compreensão
de que o permanecer docente refere-se ao modo de “ser/estar professor”, independentemente do tempo de
atuação no PROEJA, ou seja, não há um prazo mínimo ou determinado para esse permanecer, visto que o foco
desse trabalho é o modo como esse docente permanece.
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implantação dessa modalidade na instituição. Atua no curso de Eletrotécnica para o ensino
médio integrado ao técnico regular e PROEJA, possui dedicação exclusiva, possui
especialização e é aposentado como engenheiro elétrico.
Perfil 2 – Este docente tem 26 anos, é campista, concluiu o ensino fundamental em
escola pública, concluiu o ensino médio no IFF, concluiu o ensino superior no IFFluminense
cursando Sistemas Elétricos. Possui especialização e está fazendo mestrado em Engenharia de
Produção, ao mesmo tempo em que está cursando também Engenharia Elétrica à distância. Há
6 anos atua no magistério e há 10 meses atua no PROEJA. Atua no curso de Eletrotécnica no
ensino médio integrado ao técnico regular e PROEJA e possui dedicação exclusiva.
Perfil 3 – Este docente tem 24 anos, é campista, concluiu o ensino fundamental e médio
em escola particular. Tentou seguir a carreira de jogador de futebol, mas devido a um
problema de saúde parou de jogar e resolveu cursar Engenharia de Controle e Automação no
IFFluminense. Há 6 meses atua no magistério e há 6 meses atua no PROEJA. Atua no curso
de Eletrotécnica no ensino médio integrado ao técnico regular, concomitante e PROEJA e
possui dedicação exclusiva.
Perfil 4 – Este docente tem 49 anos, é campista, concluiu o ensino fundamental e médio
em escola particular. Possui licenciatura em Letras e mestrado em Planejamento Regional e
Gestão de Cidades. Há 30 anos atua no magistério e há 3 anos atua no PROEJA. Atua no
curso de Eletrotécnica no ensino médio integrado ao técnico regular e PROEJA e não possui
dedicação exclusiva.
Perfil 5 – Este docente tem 44 anos, é gaúcho, concluiu o ensino fundamental e médio
em escola pública. Tentou seguir a carreira de Engenharia Elétrica, mas não passou no
vestibular. No ano seguinte resolveu cursar licenciatura em Física. Possui pós-doutorado. Há
12 anos atua no magistério e há 1 ano atua no PROEJA. Atua no curso de Eletrotécnica no
PROEJA e nas licenciaturas e possui dedicação exclusiva.
Perfil 6 – Este docente tem 31 anos, é campista, concluiu o ensino fundamental em
escola particular e o ensino médio em escola pública estadual, depois fez um curso técnico no
IFFluminense. Nesse período, decidiu cursar licenciatura em Geografia no IFFluminense.
Possui mestrado em Planejamento Regional e Gestão de Cidades. Há 8 anos atua no

135

magistério e há 5 anos atua no PROEJA. Atua no curso de Eletrotécnica no ensino médio
integrado ao técnico regular e PROEJA. Atua também como professor no município de São
João da Barra e não possui dedicação exclusiva.

136

5

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Este capítulo apresenta a análise do discurso dos docentes do PROEJA do
IFFluminense – campus Centro, a fim de desvelar as faces da permanência nessa modadidade
da educação que vem sendo assumidas por esses docentes, e que podem permitir compreender
mais amplamente as tensões no ambiente escolar contemporâneo.
Primeiramente, discorremos sobre informações que indicam onde o discurso nasce e
qual sujeito o pronuncia. Em seguida, destacamos recortes de depoimentos que foram
escolhidos a partir de critérios que representam os propósitos da pesquisa, ou seja, que
serviram de pistas para mostrar de que modo os docentes permanecem no PROEJA. Ademais,
analisamos, neste capítulo, trechos que possibilitaram traçar um paralelo entre o docente que
permanece com o que não permanece no PROEJA.

5.1

Onde o discurso nasce e qual sujeito o pronuncia?

A análise do discurso vai percorrer na ênfase ou na desprentensão que o docente
(depoente) imprime aos fatos narrados, e na perspicácia do analista em supor que o sujeito
está suscetível a pressões sociais que, diversas vezes, parecem ser incoerentes.
Tomar as histórias de vida dos docentes como ferramenta para subsidiar a análise do
discurso significa inferir a configuração de um sujeito por meio dos fatos que ele próprio
relata, assumindo um ponto de vista que leva em conta os contextos sociais que não são,
necessariamente, lineares.
O discurso do docente entrevistado aqui será analisado como um dito constituído nos
entrelaces dos processos sociais que só poderão ser situados nessa concepção do sujeito que
acumula um patrimônio de experiências que, associadas às situações presentes, direcionam
seu modo de permanência no PROEJA. Para Benveniste (1966, p. 288), na análise do
discurso, o processo de produção de um enunciado é mais importante do que o produto e a
língua é uma oportunidade na qual as “características formais da enunciação” ganha
concretude a partir da “manifestação individual” no ato da enunciação.
A Análise do Discurso requer sair do texto em si e relativizá-lo ao contexto maior ou
geral, no qual o texto foi produzido, ou seja, é entender onde o discurso nasce e qual sujeito o
pronuncia.
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A presente pesquisa partiu de concepções decorrentes da fala de parte dos professores,
que já virou senso comum no ambiente escolar e que revela uma concepção cristalizada
historicamente sobre esses sujeitos da EJA: de que esse aluno tem muita dificuldade para
aprender e para alcançar os objetivos propostos em aula.
Essas questões são recorrentes em muitas instituições da rede federal, como indica o
trabalho de Oliveira e Cezarino (2008, p. 15-16), no âmbito da pesquisa sobre a implantação
do PROEJA no CEFET-ES:

Há necessidade de se romper com os estigmas produzidos em relação aos
alunos da EJA considerados sem preparo, sem base, sujeitos que ameaçam a
tradição de excelência da escola, que deve estar alerta para a forma como a
inclusão desses sujeitos vêm sendo feita, de forma a evitar que sejam
produzidas novas exclusões dentro do próprio sistema.

Em outro trabalho relativo à implantação do PROEJA, desenvolvido em instituições
do Rio Grande do Sul, Santos (2008, p. 9), ao se referir aos sujeitos da EJA, afirma que eles
não representam o perfil de aluno idealizado pelos professores, pois estão fora dos padrões
ideais construídos ao longo da história da educação brasileira e determinados pela elite:

[...] compõem múltiplas identidades em desordem [...] em relação à ordem
do aluno em idade regular: com uma família nuclear, na maioria das vezes
branco, heterossexual e católico, o que causa certo estranhamento em
comunidades acostumadas ao padrão regular de estudantes.

O discurso desses professores é “o espaço em que saber e poder se articulam, pois quem
fala, fala de algum lugar, a partir de um direito reconhecido institucionalmente. Esse discurso
que passa por verdadeiro, que veicula saber (o saber institucional), é gerador de poder”
(BRANDÃO, 2004, p. 37).
As palavras desses professores da Rede Federal representam os dizeres de um grupo
específico, pertencente a uma mesma categoria, e que, portanto, vivenciam os mesmos
espaços e ocupam as mesmas posições. “O discurso se tece polifonicamente, num jogo de
várias vozes cruzadas, complementares, concorrentes, contraditórias” (BRANDÃO, 2004, p.
65).
Há que se ressaltar que os professores do IF se julgam elite na categoria dos docentes,
pois as condições de trabalho nessa instituição são melhores em relação às das redes estaduais
e municipais de educação. Tais professores usufruem de uma situação privilegiada por contar
com uma boa estrutura física e pedagógica da escola; com um público de alunos seletos, visto
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que passam por um processo seletivo bem concorrido; com um plano de carreira; com
gratificação por dedicação exclusiva; com afastamento remunerado para qualificação; enfim,
sentem-se valorizados. Para eles, dar aula no IF significa ter status privilegiado, conforme
declarou, por exemplo, o professor P4 (perfil 4) quando foi convocado por meio de concurso
público para atuar como professor no IFFluminense: “aí chegou um dia em que eu fui
surpreendida: oh, você foi chamada”.
Assim como P4, muitos professores do IF abdicaram de seus empregos como
professores em escolas estaduais e municipais, ou como engenheiros, ou como petroleiros por
julgarem o emprego de professor no IF superior aos que eles tinham, como foi também o caso
de P2 (perfil 2) que relatou: “ano passado também passei pra Petrobrás e aí abri mão, preferi
ficar aqui no IFF”.
Os enunciados nascem nos espaços de enunciação. Os discursos dos professores são
oriundos do processo em si do discurso e não do sujeito dizente.

Saber como os discursos funcionam é colocar-se na encruzilhada de
um jogo da memória: o da memória institucional que estabiliza,
cristaliza, e, ao mesmo tempo, o da memória constituída pelo
esquecimento que é o que torna possível o diferente, a ruptura, o outro
(ORLANDI, 2002, p. 10).
O que faz esses discursos dos professores brotarem, emergirem? Que forças levam os
professores a dizerem isso? Como os embates históricos e sociais se cristalizam no discurso?
Como esses professores são vistos e como eles se vêem? Como esse aluno é visto? Quais são
as condições ideais de trabalho? Como o indivíduo lida com os enunciados ao produzir seu
discurso?
Tais questionamentos nortearam essa pesquisa. Buscou-se, se não responder
diretamente a essas perguntas, compreender as questões em torno da construção do discurso
docente sobre o PROEJA.

5.2

As análises

As histórias de vida desses professores apresentaram pontos comuns e incomuns, pontos
divergentes e convergentes, mas que foram decisivos não apenas para destacar o que já foi
dito, mas, principalmente, os sentidos do não-dito. “De todo modo, sabe-se por aí que, ao
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longo do dizer, há toda uma margem de não-ditos que também significam” (ORLANDI, 2002,
p. 82).
Os fragmentos a seguir dos depoimentos dos docentes entrevistados foram selecionados
para os propósitos da pesquisa e com o intuito de evidenciar pistas que permitissem fazer a
análise. Ressaltamos que, a fim de organizar as análises, os trechos a seguir foram agrupados
de acordo com os sentidos que transcorreram deles, que serão destacados como os seguintes
subtítulos:
1. Qual a visão que os professores têm sobre os estudantes jovens e adultos?
2. Qual a relação que o professor estabelece com essa modalidade da educação?
3. De que modo os docentes permanecem no PROEJA?
4. E quando o docente não-permanece?

Os seis professores entrevistados corroboraram o discurso instituído do senso comum
no ambiente escolar de que esse público do PROEJA é percebido de forma estigmatizada
como um aluno “incapaz” e, em seus dizeres, caracterizaram-no da seguinte forma:

a) Tem dificuldade de aprendizagem;
b) Tem defasagem de conteúdos;
c) Fogem ao padrão regular de ensino;
d) Tem problemas cognitivos sérios;
e) Afugentam a oferta de professores no PROEJA;
f) Não tem condições de alcançar os objetivos propostos do curso;
g) Não se esforça para estudar;
h) Tem má fé;
i) Trabalha de dia e estuda à noite.

Esse discurso aparecerá em todos os pronunciamentos dos docentes e se delineia na
relação com outros dizeres que se armazenam na memória. As palavras conversam com outras
palavras, fazendo sempre parte de um discurso. Esse é o interdiscurso e é neste processo
interativo que a noção de ethos vai sendo desenvolvida no discurso.
Os enunciados apresentam dois lados: o dito que é explícito nas palavras do professor;
e, o não-dito que está encoberto nesses enunciados, mas que deve ser percebido e apreendido
pelo analista. De acordo com Brandão (2004, p. 93):
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[...] os enunciados apresentam, dessa forma, uma dupla face: um ‘direito’ e
um ‘avesso’ que são indissociáveis; ao analista cabe decifrá-los não só no
seu “direito”, relacionando-os a sua própria formação discursiva, mas
também no seu ‘avesso’, perscrutando aquela face oculta em que se mascara
a rejeição do discurso e de seu Outro. O que equivale a dizer que o analista
cabe apreender não só uma formação discursiva, mas também a interação
entre formações discursivas, uma vez que a identidade discursiva se constrói
na relação com um Outro presente linguisticamente ou não no intradiscurso.

Nesta análise, não temos a intenção de destacar a veracidade, e sim “o sentido no
interior de um universo de outros discursos” (MAINGUENEAU, 2011, p. 55). A partir desses
ditos nos depoimentos dos professores entrevistados, inferimos alguns não-ditos:
a) O conhecimento do aluno adquirido em sua vivência não é valorizado;
b) Essa escola não é para esse aluno;
c) O professor fez por merecer para conseguir esse emprego no IF, essa posição
elitizada, por isso seria justo ele lidar com um público também elitizado e não com
um público problemático como o PROEJA;
d) Contraditoriamente, o aluno do curso regular que, na opinião do professor, merece
estar nesta escola não é o que valoriza o seu trabalho e o seu status social
privilegiado, mas sim o aluno do PROEJA.

5.2.1 Qual a visão que os professores têm sobre os estudantes jovens e adultos?
De acordo com o docente entrevistado que representa o perfil 1 (P1),

P1: A diferença que existe entre os alunos do PROEJA para o curso normal
né, eu sinto é ... eu acho que é porque a maioria do alunos do PROEJA eles
pararam um tempo da vida escolar, eu acredito que é isso. Alguns tem uma
certa dificuldade em acompanhar... A única dificuldade que eu acho é com
relação aos conhecimentos necessários para estudar determinados assuntos.

Quando P1 caracteriza o aluno do PROEJA, o faz pela comparação com o curso
regular que o denomina como “normal”. Assim, ele deixa escapar a sua opinião a respeito do
público de jovens e adultos, caracterizando-o, nesse desdobramento de sentidos, como uma
modalidade “anormal”, não no sentido de deficiente, mas sim no que se desvia de uma norma,
em outras palavras, no sentido de caracterizar uma modalidade que conserva especificidades
que fogem ao padrão regular de ensino.
A anormalidade subentendida nesse discurso tem sua base no desvio de uma norma na
qual se determina uma idade adequada para frequentar a escola. Seguindo essa mesma linha
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de pensamento a fim de compreender a concepção de P1 sobre “anormalidade”, partimos do
fato de que o PROEJA foi criado para corrigir uma rota desviada, ou seja, essa modalidade da
educação buscou atender ao público que, por algum motivo, não frequentou os bancos
escolares na idade devida. Contudo, o melhor seria se não precisasse existir o PROEJA, ou
seja, que todos pudessem estudar na idade ideal. No entanto, o PROEJA, na visão de P1,
possui em sua gênese uma anormalidade por lidar com o problema de uma norma quebrada, e
na tentativa de restabelecer essa norma instituída, de recuperar o tempo em que esse sujeito
deveria estar estudando, imprime para essa modalidade esse caráter diferenciado.
De acordo com Pêcheux (1997, p. 160), “as palavras, expressões, proposições mudam
de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam”. O sentido de
“normal” é constituído no interdiscurso para formular uma imagem do aluno ideal visando
afiançar o sentido pretendido pelo enunciador – aquele que caracteriza o sentido contrário ao
“normal”, consolidando o sentido referente aos outros alunos que se representam numa faceta
contrária a esse sentido.
Sobressai-se o ethos do professor, ao se colocar como aquele habilitado para avaliar,
ajuizar, demonstrar como isso é assim. Por sua vez, o professor formula uma imagem do
aluno, como ele é e como deverá/deveria ser. Em contrapartida, o aluno constrói para si uma
imagem em relação à imagem constituída da Escola (de prestígio), do professor (os melhores
da cidade) e dos seus colegas do ciclo “normal”. O jogo linguístico mobilizado no discurso
atua no sentido de rotular os sujeitos a partir dos sentidos de “normal”.
Essa “normalidade” é o fiador do aluno do PROEJA que é construído pelo destinatário
na enunciação e que “implica ele [fiador] mesmo um ‘mundo ético’ do qual ele é parte
pregnante e ao qual ele dá acesso”, inserindo diversas “situações estereotípicas associadas a
comportamentos” (MAINGUENEAU, 2015, p. 18).
Os enunciados “A única dificuldade que eu acho é com relação aos conhecimentos
necessários para estudar determinados assuntos” (P1); “Percebi que era um público
diferenciado, com muitas dificuldades, entendeu? Dificuldades não somente na minha área,
dificuldades em conteúdos básicos, né” (P2); “O pessoal do PROEJA, eu vejo bastante
determinação pra aprender, mas também tem bastante dificuldade né” (P3); “são alunos que
não tem a base e a formação que você precisa pra seguir dali, você tem que começar do zero
muitas vezes... porque a gente pressupõe que um aluno de ensino médio PROEJA já venha
com uma base de ensino fundamental, pelo menos...” (P4); “Eles têm muita dificuldade,
então é isso, nesse sentido assim que eu percebo[...]não pode cobrar muito deles...” (P5); e
“A dificuldade deles é muito elevada” (P6) destacam o problema da dificuldade de
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aprendizagem desse aluno pelo fato deles não dominarem os conteúdos básicos que são prérequisitos para esse curso de nível médio. Nesse discurso, depreende-se que a defasagem de
conteúdos dos alunos é um fato irreparável e de total responsabilidade do aluno. O que
emerge desse enunciado de P1 é que o fracasso no processo ensino-aprendizagem é do aluno e
não dele como professor.
O discurso dos docentes sobre o PROEJA é sustentado por uma voz que se refere a
uma subjetividade discursiva possuidora de autoridade. A caracterização desses alunos
estereotipados, na discursividade docente, acusa a presença de um enunciador que mantém
um distanciamento sócio-político. Esse universo de sentido é construído sob uma base de um
ideal de aluno, espelhado num modelo de estudante arcaico que insiste em vigorar.
De acordo com o docente entrevistado que representa o perfil 2 (P2),

P2: eu vou dizer pra você o seguinte, que não é fácil, é um pessoal que veio
com deficiência tanto na parte propedêutica, né, como também na parte
técnica. Então ele já vem com dificuldade na parte técnica desde o primeiro
módulo. Primeiro, segundo, terceiro ... vai passando, aí chega aqui no
terceiro o que você faz com esse aluno? Entendeu? Eu tenho alunos que eles
... tem um que relata pra mim que ele toma remédio na véspera da minha
prova, entendeu? E eu não sei o que fazer, a verdade é essa.
P2: Sendo que não tem como recuperar o primeiro, não tem como recuperar
o segundo, pior ... não tem como recuperar o ensino fundamental dele, não
tem como recuperar a educação básica, o que que eu faço com essa pessoa?
Entendeu?

P2, ao se remeter ao público do PROEJA, corrobora, em seu dizer, o discurso das
vozes cruzadas dos professores sobre a dificuldade de aprendizagem dos alunos do PROEJA
quando tornam evidentes as “muitas dificuldades” desses alunos, e nesse empreendimento,
deixa escapar pelos enunciados “não é fácil”, “o que você faz com esse aluno?”, “não sei o
que fazer” e “a verdade é essa” que esse aluno não é para essa escola por dois motivos:
primeiro, se ele toma remédio na véspera da prova é porque ele próprio tem consciência de
que possui uma “deficiência”, tanto na área propedêutica quanto na técnica; segundo, se não
existe uma possibilidade de recuperar a formação desse aluno desde o ensino fundamental é
porque o professor não tem o que fazer por esse aluno, a não ser o próprio aluno se esforçar
para alcançar o nível de exigência para estar nessa escola, mas, ao que parece, nem o
professor acredita nisso.
O dizer desse professor remete à questão de que o tempo em que o aluno do PROEJA
ficou fora dos bancos escolares é considerado como se ele tivesse vivido uma lacuna, como se
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o tempo tivesse parado, como se ele não tivesse aprendido nada ou como se fora da escola não
se aprendesse nada.
P2: mas é um público assim, que eu gosto de trabalhar, porque eles são
comprometidos, isso não tenho como reclamar. Então a minha visão deles é
um público com dificuldades, muitas dificuldades, algumas por falta de
estudo, tem gente que você percebe que não estuda, ele não senta pra
estudar outros tem dificuldades... não sei nem se eu posso falar isso...
problemas mentais, você percebe isso, não é normal, entendeu? Você fala
uma coisa aqui, você vira pro quadro, quando cê vai ... você acabou de
falar, ele (...) é uma coisa assim que ele ouve e solta na cabeça dele, ele não
tá ali, mas é um público que eu gosto de trabalhar ... é o que tenho pra falar
sobre o público né, hoje.

Ao se reportar aos alunos do PROEJA, P2 procura explicar a dificuldade de
aprendizagem que esse público apresenta, e especifica duas causas para ela: “falta de estudo”
e “problemas mentais”. Com as expressões “eles são comprometidos, isso não tenho como
reclamar”, “falta de estudo”, “você percebe que não estuda”, “ele não senta pra estudar”, P2
acredita que esses alunos são desinteressados e preguiçosos, pois não se esforçam para
cumprir com sua obrigação de estudante, ao mesmo tempo, em que percebe que são
comprometidos e, nesse sentido, não tem do que reclamar. Essa contradição que há entre
“comprometidos” e “não senta pra estudar” se explica pela percepção diferenciada que se tem
do comportamento do aluno do PROEJA com o do aluno padrão do ensino regular e pela
exigência do professor para que seus alunos se encaixem num modelo que, para ele, é o único
de sucesso. O aluno regular tem hábitos disciplinares que foram adquiridos no percurso
escolar regular e, por isso, possui um comportamento que lhe parece coerente com as
expectativas comportamentais de sucesso, enquanto que o aluno do PROEJA, que não
percorreu o caminho escolar regular e, por isso, não adquiriu hábitos disciplinares
considerados, por esse professor, como único percurso coerente para vencer na vida, possui
comportamento diferente em relação aos alunos regulares, mas que também são coerentes
com as expectativas comportamentais que tem em relação à vida. Assim, compromisso e
interesse não são concebidos como tendo apenas sentidos contraditórios, mas coerentes com o
percurso escolar que tiveram, em outras palavras, o aluno do PROEJA quando não “senta para
estudar”, mas mostra-se interessado na aula e em aprender, significa que ele quer aproveitar
ao máximo o tempo em sala de aula para estudar, porque sabe que fora das quatro paredes da
sala de aula, ele não terá o mesmo tempo que tem o aluno regular e que, além do papel de
aluno, exercerá também papéis, como trabalhador, chefe de família, e outros inúmeros que o
aluno regular não exerce.
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O ethos é um dos elementos da cenografia, é um posicionamento em relação à língua.
O enunciador constrói uma imagem que não é prévia, pois ela se constitui no momento da
fala. Supor que esse ethos foi elaborado por uma determinada identidade implica compreender
que o interdiscurso confere esse estatuto ao enunciador, o qual decorre sua autoridade de
fiador, que atesta a legitimidade do que é enunciado. Ao mesmo tempo em que o fiador desse
discurso se identifica com uma postura mais disposta a romper com a visão estigmatizada do
aluno, corrobora com a postura conservadora. Essa identidade que percebemos no fiador
legitima atitudes reconhecidamente autoritárias, constituindo um ethos conservador. Trata-se
pois, de um ethos contraditório, visto que seus ideais são carregados de um discurso
controverso.
Com as expressões “problemas mentais”, “não é normal”, “ele não tá ali”, P2 acredita
que esses alunos não alcançarão os objetivos propostos do curso e deixa subentendido que não
cabe a ele resolver problemas que, em sua concepção, são pessoais e de que não é de ordem
educacional e cujas soluções dependem exclusivamente desses alunos.
Conforme o docente entrevistado que representa o perfil 6 (P6),

P6: Essa falta de comprometimento dos alunos, a dificuldade que eles têm,
têm problemas cognitivos sérios... Tem alguns problemas também que eu
venho percebendo nos últimos anos, que muitos alunos através da própria
má fé vêm utilizando suas dificuldades pra criar conflitos dentro da sala de
aula, até mesmo pra argumentar de forma contraditória na coordenação
outros tipos de problemas, outros tipos de conflitos no curso, então isso
acaba desgastando o cotidiano do professor e isso também afugenta a oferta
de professores no PROEJA, então é uma série de problemas [...], isso na
verdade é um problema pertinente dessa modalidade de ensino.

P6 percebe seu aluno do PROEJA como um sujeito que: tem “problemas cognitivos
sérios”, se utiliza de “má fé” para “criar conflitos”, “afugenta a oferta de professores no
PROEJA” e “outros tipos de problemas”. Em torno desses dizeres, P6 reconhece seus alunos
do PROEJA através de alguns estereótipos que os tornam iguais nesses enunciados que criam
efeitos de sentidos de mau-caráter, dissimulado e causador de problemas. Implícito nessas
palavras ditas há um não-dito preconceituoso significando que esse aluno, além de não ter
condições para estar nesta escola, tumultua o ambiente escolar e afugenta o professor que, por
mérito de ter conquistado esse emprego, é quem tem o direito de ficar nessa escola atendendo
um público compatível com o seu nível.
Essa forma de abordar o discurso desses professores representa conceber o corpus
discursivo como aberto, ou seja, permitindo aflorar as contradições de forma “que não exclua
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a noção de heterogeneidade como elemento constitutivo de práticas discursivas que se
dominam, se aliam ou se afrontam em certo estado de luta ideológica e política, no seio de
uma formação social em uma conjuntura histórica determinada” (COURTINE e
MARANDIN, 1981, p.23).
De acordo com o docente entrevistado que representa o perfil 3 (P3),

P3: No início eu imaginava que seria bastante difícil passar o conhecimento
para pessoas que ... principalmente da matéria que eu leciono (...) as
pessoas nunca tiveram contato com aquilo, mas com o passar das aulas, a
primeira e a segunda aula foi sendo natural.

Em “imaginava que seria bastante difícil passar o conhecimento”, confirmamos que
há um “Outro” discurso interagindo com o discurso de P3. Segundo Brandão (2004, p. 92),
“se concebe esse Outro não como uma presença que se manifesta, quer explicita ou
implicitamente, mas como uma ausência, como uma falta, como o interdito do discurso”. A
visão estereotipada que os professores têm de seus alunos do PROEJA se contrapõe com o
interesse dos alunos em aprender, fazendo com que P3 se surpreendesse em relação à
dificuldade que ele imaginou que teria em “passar o conteúdo”, e fazendo com que ele criasse
uma expectativa mais negativa em relação aos seus alunos.
De acordo com o docente entrevistado que representa o perfil 4 (P4),

P4: Acho que o grande desafio, pelo fato de você receber alunos que não
tem a base e a formação que você precisa pra seguir dali, você tem que
começar do zero muitas vezes... porque a gente pressupõe que um aluno de
ensino médio proeja ele já venha com uma base de ensino fundamental, pelo
menos...

P4 reconhece que atuar no PROEJA é um desafio porque é um público que, em sua
maioria, mesmo já tendo concluído o Ensino Médio, não tem nem a base do Ensino
Fundamental para “seguir dali”. O enunciado “começar do zero” deixa subentendido que P4
não considera o conhecimento que esse aluno traz ou que esse conhecimento não é valorizado
e, portanto, esse aluno não tem perfil para estudar nessa escola.
De acordo com o docente entrevistado que representa o perfil 1 (P1),

P1: Essa turma aqui ... ela foi considerada, está sendo considerada por mim
e por outros professores uma turma modelo porque... 90% dos alunos eles
são eletricistas já com uma certa idade né, são chefes de família...
trabalham em diversas construtoras da cidade, na construção de prédios e
eles querem conseguir o certificado e também conseguir uma promoção
dentro da própria empresa que trabalham, então eles são super dedicados.
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A melhor turma até hoje desse período que estou no PROEJA, é a melhor
turma, a turma do módulo 6 que está atualmente terminando o curso. São
muito interessados e dedicados.

No enunciado “Essa turma aqui ... ela foi considerada, está sendo considerada por
mim e por outros professores uma turma modelo”, P1 ao eleger essa turma como modelo, traz
para junto de si a autoria de uma opinião que não é apenas dele, mas também dos demais
professores, lançando mão do recurso retórico de convencimento da opinião coletiva, que é
imbuída de legitimidade e unanimidade, aspectos inquestionáveis no poder da argumentação.
A turma eleita como a melhor é, na verdade, atípica, pois foge à caracterização que
ecoa nos discursos dos professores (“dificuldade em acompanhar”). Os motivos que levaram
essa turma a ser eleita como a melhor reforça o discurso de que essa escola (IF) é para atender
esse aluno modelo.
Segundo Orlandi (2010, p. 83), “se o não-dizer significa, então o analista pode tomar
[...] do dizer, de suas condições e da relação com a memória, com o saber discursivo para
delinearmos as margens do não-dito que faz os contornos do dito significativamente”.
Há uma contradição sobre o perfil de aluno que se tem com o que se espera ter: a
melhor turma ou o melhor aluno é aquele que destoa desse público em particularidade que,
nas palavras de P1, possui “dificuldade em acompanhar”. A melhor turma é aquela em que os
alunos “já são eletricistas”, ou seja, que já chegaram à escola com o conhecimento prático.
Assim, “o dito” deixa escapulir que esse docente entende que o compromisso com a
construção do conhecimento é, exclusivamente, do aluno. Dessa forma, o aluno ideal é o
esforçado, é o que aprende sozinho, e qualquer posição diferente dessa é concebida pelo
professor como dificuldade que o aluno tem “em acompanhar”, quando na verdade é o
professor que está se eximindo da responsabilidade que envolve a sua função no processo de
ensino-aprendizagem.
Os sentidos mobilizados pelo sujeito do discurso em seus comentários denunciam para
o quanto o discurso docente constitui-se do discurso do sucesso pelo esforço. Podemos
afirmar que o ethos que emerge na enunciação, conforme atestado pelos enunciados, continua
a ser o daquele professor da palmatória que está imbuído de um saber superior e autoritário, o
qual a pedagogia já superou.
“O ethos não age no primeiro plano, mas de maneira lateral; ele implica uma
experiência sensível do discurso, mobiliza a afetividade do destinatário” (MAINGUENEAU,
2015, p. 14). Quanto ao ethos do aluno identificado nesse contexto, podemos caracterizá-lo
como um resultante do processo histórico-social do qual participou e, a partir dessa premissa,
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podemos identificá-lo de dois tipos: o ethos do aluno ideal, que corresponde ao sujeito que
estudou nas condições mais ideais, que é dedicado, que cumpre com as tarefas escolares, que
aprende sozinho, que não dá trabalho ao professor; e o do aluno estigmatizado, que
corresponde àquele que interrompeu seus estudos, que tem muita dificuldade de
aprendizagem e que não há como recuperar o tempo que perdeu fora da escola. Produz-se
assim, por meio da enunciação, o ethos discursivo, revelando como ele se constitui na cena
enunciativa e na relação com o interdiscurso. Essa maneira de dizer do enunciador dá
legitimidade e autoridade ao que é dito pelo fato de incorporá-lo.

5.2.2 Qual a relação que o professor estabelece com essa modalidade da educação?

A análise revelou que os seis docentes entrevistados, apesar de possuírem
características diferenciadas, que representaram os seis perfis diferentes de uma mesma
categoria profissional, permanecem no PROEJA pelo mesmo motivo: querem se sentir
valorizados e úteis.
De acordo com o docente entrevistado que representa o perfil 1 (P1),

P1: Aí eu vou ser sincero com você ... eu prefiro atualmente dar aula para o
PROEJA do que para o ensino médio integrado aqui dessa instituição, que
são jovens que, não sei por que circunstancia, escolhe determinado curso
sem afinidade nenhuma e inclusive ... são desinteressados ... não tem
respeito[...] então ... eu não tenho, não fico satisfeito em lecionar para essa
turma [integrado regular] que a maioria não tem nenhuma afinidade com a
vida profissional, porque eles vem pra instituição fazer o ensino médio e aí
tem que optar por um curso, aí o curso que tem mais vaga é eletrotécnica, ás
vezes, aí eles não conseguem passar talvez para um outro curso aí eles são
pinçados (???) no curso de eletrotécnica sem interesse nenhum.[...] ó ...
como eu vou transmitir conhecimento para um jovem que está dentro da
sala de aula com total desinteresse, se ele vai ...ele quer fazer ...ele passou
pra teatro, pra geografia, outro pra engenharia da computação e assim
vai... entendeu? Teve aluno da outra turma que estava na sala foi pra
medicina, outro foi pra odontologia ... No PROEJA ... eles estão com um
objetivo aqui, a maioria trabalha ... Essa é a real situação...

Em “eu prefiro atualmente dar aula para o PROEJA do que para o ensino médio
integrado aqui dessa instituição”, a preferência de P1 pelo PROEJA revela que, por trás dos
motivos que ele explicita como “interessados”, “dedicados”, “ter afinidade com a vida
profissional”, “ter respeito”, “estão com um objetivo aqui” e “a maioria trabalha”, sua
permanência no PROEJA se dá pelo fato dele não ser valorizado pelos alunos do ensino
regular, dele não se sentir útil, de não ver sentido no seu papel como professor. Ao contrário
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dos alunos do curso regular que, segundo P1, estão no IFFluminense interessados em cursar
somente o ensino médio numa escola pública de qualidade, e que não demonstram interesse
na disciplina técnica a qual ele leciona, o aluno do PROEJA lhe proporciona reconhecimento
e valorização do status de professor que ele deseja receber.
Esse professor não vê sentido, “não fica satisfeito em lecionar” para um público que,
na pretensão de cursar o ensino médio nesta escola tenha que cumprir juntamente e
obrigatoriamente um curso técnico, visto que o curso de ensino médio é oferecido de forma
integrada com o técnico. Para P1, é preferível lidar com os problemas do PROEJA mas ser
reconhecido pelo seu trabalho, valor e utilidade, do que lecionar para os alunos do curso
regular, que não o valorizam por pretenderem seguir outra área no ensino superior, bem
diversa da disciplina que ele leciona, como os exemplos que P1 citou de seus alunos do curso
regular que fizeram vestibular para teatro, medicina e outros.
As palavras de P1 trazem sentidos que escapam o sentir-se útil como razão para ele
permanecer no PROEJA. Contudo há uma contradição - a valorização da imagem do
professor que ele representa ou o prestígio social de ser professor da rede federal não são
reconhecidos pelo público do curso regular, mas sim pelo público de jovens e adultos que ele
julga não ser merecedor de estar nessa instituição. O público que, na concepção de P1, parecia
ser o modelo ideal de aluno e para quem essa escola quer atender é justamente quem não tem
interesse pela aula e pela disciplina dele, é quem não reconhece o status social ao qual esse
professor tanto buscou ter.
A concepção do ethos do professor que se inscreve nessa análise apresenta-se
“fundamentalmente híbrida”, uma noção compreendida numa dada conjuntura sócio-histórica.
Quando apreendemos o discurso docente, inferimos um conflito configurado por tendências
conservadoras. O discurso que desqualifica esse aluno do PROEJA é apresentado como uma
predestinação pela condição histórica e social dele.
De acordo com o docente entrevistado que representa o Perfil 2 (P2),
P2: O público ele vem já desgastado já do dia e aí chega aqui e mais uma
carga de matéria, não sei quantas disciplinas por semana, exercício e tal
então é pesado! É pesado, eu já fui aluno do noturno e sei como isso é
pesado.
P2: tinha um aluno que ele era do PROEJA e no início desse ano ele soube
que eu estava aqui, ele veio e fez o processo pro vestibular, ele veio todo
feliz me procurar e perguntou(???) se eu ia trabalhar no curso dele, que ele
tinha passado, que ele conseguiu lá ... não sei qual foi a forma lá, mas ele
fez o vestibular e tal, entrou e ele veio me procurar porque ... ele me chama
até de mestre ... mestre, agora tô na graduação cara, agora vou fazer... Ele
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entrou pra tecnólogo de telecomunicações... e eu to com muitos projetos tal
e tal e eu quero trabalhar com você, você vai trabalhar no meu curso? Então
aquilo ali, eu falei “caraca” se eu não tivesse levado a sério aquela
atribuição que eu recebi, hoje eu não teria esse reconhecimento... Então
isso, se tem uma coisa que o PROEJA me marcou foi ... essa pessoa
especificamente... e aí isso meio que me fez retornar e fazer com que eu
chegasse, ratificasse a ideia de que isso aqui é importante.

Nesse enunciado, P2 permanece nessa modalidade da educação e quer continuar
permanecendo não apenas pelo fato de já ter sido aluno “do noturno” e saber que é pesada
essa carga de matérias e de disciplinas e que é desgastante essa rotina noturna, mas,
principalmente, por reconhecer-se útil para esse público. No enunciado “se eu não tivesse
levado a sério aquela atribuição que eu recebi, hoje eu não teria esse reconhecimento...” e
“isso meio que me fez retornar e fazer com que eu chegasse, ratificasse a ideia de que isso
aqui é importante”, P2 ao declarar que mudou sua concepção a respeito do PROEJA revelou
que a sua permanência nessa modalidade é devido à valorização e ao reconhecimento de seu
papel como professor que recebe desses sujeitos do PROEJA.
De acordo com o docente entrevistado que representa o perfil 3 (P3),

P3: (...) sofrido, trabalha de dia e vem estudar à noite, mas que quer muito
aprender. Você vê neles ... quando você fala algo que eles não sabem, que
eles estão lá aprendendo, você vê que eles ficam interessados, que
perguntam também, é um público interessante de trabalhar.
P3: Principalmente essa vontade deles quererem aprender, né? Algo
diferente, algo novo. Você vê que eles são bastante determinados em questão
do aprender, eles não estão aqui porque a mãe mandou, porque alguém
insistiu. Estão aqui porque querem estudar, querem aprender e querem
crescer, certo? Alguns já estão... já são mais velhos e querem ter um título
de técnico ou até mesmo pra terminar o ensino médio, mas eu vejo essa
questão do querer aprender mesmo sendo mais difícil de você ter uma forma
melhor de passar o conteúdo pra eles, pra esse público entender, mas
mesmo assim essa vontade deles quererem aprender é muito legal de se ver.

A relação de amizade e de respeito estabelecida entre P3 e seus alunos assim como o
interesse e a determinação desses estudantes em aprender são determinantes para que P3
permaneça nessa modalidade da educação. Nos enunciados “eles não estão aqui porque a
mãe mandou, porque alguém insistiu. Estão aqui porque querem estudar, querem aprender e
querem crescer”, P3 reconhece uma vantagem no PROEJA sobre o curso regular: aqueles
alunos estão na escola porque querem, há um interesse de fato, ao contrário do público do
curso regular, que frequenta a escola, muitas vezes, obrigado pelos pais. Esse diferencial da
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“vontade deles” em “querer estudar”, “querer entender”, querer estar na escola faz com que
P3 tenha mais prazer em dar aula e se sinta mais útil.
De acordo com o docente entrevistado que representa o perfil 4 (P4),
P4: Por ter começado a trabalhar muito jovem, eu acho que essa
experiência de vida que eu tive, essa minha história de vida como professora
me faz valorizar esse aluno que está aqui hoje procurando alguma coisa
melhor pra ele, como eu também já estive nessa mesma posição. Eu acho
que isso assim é fundamental pra trabalhar como PROEJA, tem que ter esse
olhar diferenciado para esse trabalhador que vem buscar uma capacitação
com intuito de melhoria de vida Acho que é um desafio de todos nós
professores que você consiga fazer alguma diferença na formação dos seus
alunos, pra mim, por ser PROEJA, eu acredito que quem não teve a
oportunidade de estudar no período certo, deva ter essa oportunidade pra
gente poder fazer de cada um uma vida melhor.

Para P4, os alunos jovens e adultos têm o direito de estar nessa modalidade da
educação porque não estudaram no “período certo”, contudo, considera esse atendimento um
“desafio” devido às dificuldades de aprendizagem que eles apresentam. Além disso, as
palavras de P4 apontam que sua permanência nessa modalidade se deve ao fato de já ter
ocupado o mesmo lugar desse aluno trabalhador, por “ter começado a trabalhar muito jovem”
e ter essa “mesma posição” de vir “buscar uma capacitação com intuito de melhoria de vida”.
Assim, o que é deixado escapar nesse dizer é que sua permanência no PROEJA é uma forma
de poder retribuir e contribuir fazendo “a diferença na formação dos seus alunos”.
De acordo com o docente entrevistado que representa o perfil 5 (P5),

P5: Eu vi que a realidade do PROEJA é um pouco diferente, eles não estão
preocupados com vestibular, aquela... aqueles ‘exerciciozinhos’ de
vestibular, sabe? Eles querem aprender! [...].

Podemos evidenciar também nas palavras de P5 a consciência de se oferecer um
atendimento específico para essa modalidade e, com o intuito de imprimir grandiosidade
nessa sua forma de agir, contraditoriamente, ele desqualifica o perfil do aluno regular, o qual
defendia ser o perfil adequado para essa escola, quando afirma indiretamente que esse aluno
do curso regular não se preocupa em “aprender”, mas sim com “aqueles exerciciozinhos de
vestibular”.
Nesse sentido, ao usar o diminutivo “exerciciozinho”, P5 o faz de forma pejorativa,
criticando o mecanicismo dos exercícios, enquanto que em “eles querem aprender”, P5 exalta
o aluno que prioriza o simples prazer pelo conhecimento, ou seja, é mais significativo para P5
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o objetivo do aluno do PROEJA do que os dos alunos do curso regular porque aqueles são os
que tem prazer pela sua aula e valorizam o seu papel de professor.
De acordo com o docente entrevistado que representa o perfil 6 (P6),
P6: O grande desafio é tornar a minha aula, inicialmente numa aula
agradável, tentar de todas as formas (...) tornar a minha aula... me fugiu a
palavra agora ... contextualizar de todas as formas possíveis a minha aula
com a realidade não só profissional, mas com uma realidade... com a
bagagem acadêmica na qual eles estão inseridos,entendeu? [...] Eu sempre
gostei de trabalhar com o PROEJA, até pela proximidade com os alunos é
maior, inclusive afetiva né? acaba se tornando... tem alguns laços (???) que
a gente acaba estabelecendo.

Nesse enunciado, P6 explica em seu dizer que gosta de trabalhar com o PROEJA por
causa da relação afetiva que estabeleceu com seus alunos dessa modalidade. No enunciado
“acaba se tornando”, P6 explica que essa afetividade foi em decorrência dele tentar tornar a
sua aula agradável. Desse modo, depreendemos que, nessa relação, há o que em Física
chamamos de ação e reação, ou seja, P6 declara que gosta de trabalhar com o PROEJA
porque há afetividade nessa relação, mas é devido ao fato dele tornar a sua aula agradável que
essa afetividade foi criando “laços” e tornando o relacionamento também agradável. Assim,
nessas palavras fica subentendido que P6 permanece no PROEJA porque também se sente
valorizado.
A produção desse discurso corrobora com a concepção de Foucault (1974, p. 6) sobre
discurso como um “jogo estratégico e polêmico: o discurso não pode mais ser analisado
simplesmente sob seu aspecto linguístico, mas como jogo estratégico de ação e de reação, de
pergunta e resposta, de dominação e de esquiva e também como luta”.

5.2.3 De que modo esses docentes permanecem no PROEJA?

Ao investigarmos como o professor percebe o seu aluno do PROEJA e como é a
relação que ele mantém com essa modalidade, identificamos que a permanência docente se dá
por meio da aproximação e esta, por sua vez, possibilita outros efeitos de sentidos, como:
harmonia, adequação, respeito, amizade, comprometimento, cativação e afetividade. Tais
efeitos de sentido não são excludentes nem hierárquicos e estão presentes nos
pronunciamentos de todos os docentes entrevistados.
Através da aproximação do professor com o seu aluno do PROEJA, a relação pode se
tornar:
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a) Harmoniosa: “A relação com os alunos do PROEJA é harmoniosa (...) não tem
nenhum ... que fale alguma coisa” (P1);
b) Adequada: “Eu comecei a me adequar ao público, se você pegar qualquer um do
PROEJA eles vão falar, eu sou completamente assim, rígido ... (...) eu exijo dele, mas
sabendo das dificuldades, do limite dele”(P2);
c) Respeitosa e de amizade: “Foi criando uma amizade com a turma, eles me
respeitando também, consegui assim passar o conteúdo que eu queria, de uma forma
natural e que eles entendessem também” (P3);
d) De comprometimento: “Tenho essa consciência de que é um alunado diferenciado e
que precisa ser oferecido mais a ele, mais comprometimento com eles, tá presente
naquele dia, naquela hora que ele chega... chega no final do dia se você tem as
últimas aulas, tem que ser uma aula ativa se não ele dorme sentado” (P4);
e) De cativação: “Eu consegui cativar porque não basta eles gostarem, [ ] se você ficar
batendo papo ali, eles gostam, tem que cativar eles para eles aprenderem a matéria”
(P5);

f) Afetiva: “Eu sempre gostei de trabalhar com o PROEJA, até pela proximidade com
os alunos é maior, inclusive afetiva né? acaba se tornando... tem alguns laços (???)
que a gente acaba estabelecendo” (P6).
Nos enunciados “eu olho pra eles, eles querem aprender, querem um algo mais pra
vida deles e eu começo a trabalhar em cima disso” (P5); e, “eu me tornei colega assim de
muitos alunos, a experiência que eles tem cotidiana, que isso acaba refletindo dentro da sala
de aula, entendeu?” (P6), há um sentido de aproximação que se estabelece nessa relação que é
impulsionada por interesses que se atraem. Quando P5 e P6 percebem que os alunos querem
aprender, encontram nesse lugar um sentido para se aproximarem, pois se sentem envolvidos
ou atraídos por esse querer que os fazem se sentirem úteis; o aluno, por sua vez, percebe a
aproximação do professor e se sente atraído pela aula dele e encontra nesse lugar “um algo
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mais pra vida” deles que “acaba refletindo na sala de aula”, ou seja, na aprendizagem e,
consequentemente, na permanência docente e discente.
De acordo com os docentes entrevistados que representam o perfil 5 (P5),
P5: Agora, eles não tem muito assim... não pode cobrar muito deles etc,
etc... Eles tem essa... se você força muito nesse ponto, você vai ter um
resultado (...) zero né, tem que ter um jogo de cintura aí, não pode
abandonar completamente o formalismo, tem que dar uma jogadinha [ ] eu
converso com a turma e começo a perceber o que está acontecendo, eu
percebi que eles tem dificuldade ..., percebi que eles tem uma vontade muito
grande de aprender, progredir na vida né, eu olho pra eles, eles querem
aprender, querem um algo mais pra vida deles e eu começo a trabalhar em
cima disso. Então eu não tive problemas com eles porque eu tentei extrair o
melhor que eles podiam me oferecer, agora se eu começasse a colocar um
monte de conta, um monte de fórmulas e não dar bola para as
reivindicações deles Ó professor não estou conseguindo fazer essa conta aí,
aí eu parava, fazia passo por passo [ ] Vocês se virem aí, entendeu? O meu
jeito é esse e acabou! Aí não dá certo. Então você tem que tentar trabalhar
com eles harmoniosamente, tem os problemas, tem as dificuldades... Eu
acho que eu consegui nesse sentido assim, eles gostaram e eu consegui
cativar porque não basta eles gostarem, [ ] se você ficar batendo papo ali,
eles gostam, tem que cativar eles para eles aprenderem a matéria, então eu
consegui cativar eles, então é isso...

Nessas palavras de P5, fica evidenciado que é imprescindível um tratamento
diferenciado porque o público também é diferenciado. Nos enunciados “ter jogo de cintura”,
“não pode abandonar completamente o formalismo”, “tem que dar uma jogadinha”,
“converso com a turma e começo a perceber o que está acontecendo”, “tem que cativar eles
para eles aprenderem a matéria” P5, assim como os demais professores entrevistados,
percebem a importância de se aproximar, ceder em suas convicções e concepções de modelo
de comportamento para alcançar o êxito dos alunos e a satisfação de se sentirem úteis,
reconhecidos e valorizados como professores. O professor mimetiza o comportamento, a
imagem suposta do aluno, como tentativa de aproximação, ou seja, procura adequar sua
imagem à do aluno, “cativando eles”.
O público do PROEJA que aparentemente parecia não ser o ideal para esses
professores, passa a ser pelo fato de ser esse aluno quem o valoriza. Assim, nesse contexto,
aproximar-se denota repensar valores que supostamente pareciam convictos, e ponderar a
concepção de padrão de modelo de aluno. Dessa forma, nesses dizeres, os professores deixam
escapar que o que importa para a sua permanência é o sentir-se útil, mesmo que para isso
tenha que dar aula para um público que tem muita dificuldade de aprendizagem.
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Por fim, essas análises nos levaram a apreender o sentido de aproximação assim como
os efeitos de sentidos que ecoam dela na relação que esses docentes mantêm com seus alunos
do PROEJA (harmonia, adequação, respeito, amizade, comprometimento, cativação e
afetividade) como significando movimento. Em outras palavras, o professor que permanece
no PROEJA é aquele que se movimenta em direção ao aluno para se aproximar dele,
buscando compreender suas particularidades, buscando adequar sua aula às especificidades
desse público, buscando integrar o conhecimento que ele traz com os conteúdos do curso,
enfim, buscando romper paradigmas. Assim, não se compreende a permanência docente como
um sentido diverso de movimento, pois toda atitude do professor nessa direção pressupõe
algum movimento.

5.2.4 E quando o docente não-permanece?
Neste item, faremos um paralelo entre o docente que permanece com o que nãopermanece no PROEJA. Na entrevista que fizemos com o coordenador do Curso de
Eletrotécnica na modalidade de jovens e adultos do Instituto Federal Fluminense – campus
Campos Centro, na qual pudemos receber informações, conforme já dissemos no capítulo
anterior (subtítulo 4.3.1 e 4.3.4), que foram decisivas para estabelecer critérios para definir o
percurso das entrevistas, vimos a necessidade de identificar também as percepções dos
docentes que não permaneceram.
Segundo o coordenador desse curso, alguns professores não possuem o perfil que ele
julga ser o ideal para atuar no PROEJA, devido às constantes reclamações de alunos sobre
determinados professores que culminam em abaixo-assinado ou até mesmo processo judicial13

13

Depoimento do coordenador do curso: Às vezes a gente tem que comprar uma briga porque você trabalha com
professor da área técnica e ele chega pra você e fala: Eu quero Turma do PROEJA. Beleza! Vamos colocar
turma pra você. No meio do semestre ele chega fala pra você que ele não quer saber de aluno do PROEJA. Aí
você faz como? Estou relatando o que aconteceu. E qual a justificativa desse professor que não quer saber de
turma do PROEJA? Porque ele tem problemas com os alunos... tipo... certa vez ele teve um problema na sala
com um aluno em que ele chegou a humilhar um aluno, o aluno não gostou e levou pra frente, teve processo e
coisa e tal e isso marcou esse professor depois ele começou a ensinar a disciplina, ele pediu a turma e começou
a ensinar pra turma direitinho tal, aí ele percebeu que o aluno não conseguia absorver o que ele falava... Ele
(...) não quero saber dessa turma, me tira (...) não sei (???) não sei. Porque o seguinte, quando você trata com
aluno do PROEJA, você tá tratando com pai de família, se você não tiver tato pra você falar, pra você se
expressar... às vezes se torna uma coisa pessoal. Teve outro caso em que ... eu falei eu não quero fulano de tal
(...) você pode colocar outro professor, ele não, aí quando ele foi ao coordenador de área, o coordenador falou
pra ele o que eu falei aí ele veio tirar satisfação comigo. Mas você falou que você não quer que eu fique no
curso? Eu falei não é bem assim, meu amigo, já tem outro professor lá... tal... argumentando de uma forma que
eu não precise bater de frente, aí quando o homem começou a falar(...) eu falei, falei mesmo, porque o
seguinte... várias vezes você humilhou o aluno na sala e eu não quero problema, vários alunos vieram aqui
chorando porque simplesmente você desacatava eles na sala, um homem simplesmente com 23 ou 25 anos, pai
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por considerarem determinadas atitudes ou práticas pedagógicas de docentes como
inadequadas e até desrespeitosas.
Diante dessas situações recorrentes, a coordenação do curso, com o aval da direção de
ensino, julgou importante lançar mão de autonomia para convidar ou recusar professores da
instituição para atuarem nessa modalidade de jovens e adultos, tomando como justificativa
àqueles casos de docentes que se envolveram em conflitos com os alunos, demonstrando não
terem perfil para lidar com as especificidades desse público.
Vale ressaltar que o docente do IF pode atuar no ensino Básico, Técnico ou
Tecnológico (EBTT), ou seja, ele pode atuar em quaisquer destas modalidades oferecidas,
como no ensino médio, no ensino médio integrado à educação profissional, no ensino técnico
subsequente, na educação de Jovens e Adultos, no ensino superior e na pós-graduação. Não há
uma obrigatoriedade nem um prazo determinado de atuação em quaisquer dessas
modalidades. No entanto, se a coordenação achar que a atuação de determinado professor não
esteja adequada às particularidades desses alunos do PROEJA, ele será encaminhado para as
demais modalidades oferecidas pela instituição.
Assim, com o objetivo de analisar o discurso do docente que não permanece,
entrevistamos um docente, dessa mesma instituição, que não atua mais na modalidade
PROEJA. E para estabelecer um paralelo com esse professor que não permanece, escolhemos
o P4 dentre os seis professores entrevistados. Utilizamos, para essa escolha, o critério da
“fascinação”, denominado por Paul Zumpthor (1997, apud CARMO, 2001), para indicar uma
percepção no “instante em que o passado e o presente se encontram, em que se reúnem os
eixos paradigmático e sintagmático e em que a memória se projeta em transmissão,
implicando em energia corporal”.
P4 mostrou-se emocionado em diversos momentos da entrevista, tornando bem
evidente a “fascinação” que tomava conta daquele instante. A “fascinação” apresentou-se
como um critério especial de escolha e de apreensão, visto que a memória reacendia a
imaginação e a emoção e, sobretudo, por mostrar, da parte de P4, um movimento de maior
aproximação em relação ao universo do aluno do PROEJA.
De acordo com as palavras de Paul Zumpthor (1997) sintetizadas por Carmo (2001, p.
112-113), “a fisicalidade e a movência, enquanto organizadoras da performance, situadas nas
relações entrevistador/entrevistado, tornam possíveis, nos relances do encontro, uma ação
“mágica” a que chamamos de fascinação”.
de família (...) e você simplesmente faz o cara chorar, isso não é assim não, meu amigo, trabalha direito isso
aí... trata melhor as pessoas que as pessoas vão tratar melhor você.
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A partir da análise dos depoimentos de dois docentes (P4 – docente que permanece no
PROEJA e P7 – docente que não permanece no PROEJA) fizemos um paralelo no qual
observamos que as percepções docentes assumem, no contexto escolar, sentidos que oscilam
da aproximação a não aproximação do sujeito-aluno. Essas percepções docentes são oriundas
das experiências de vida de cada um, nas quais o docente se baseia para constituir suas
práticas sociais, suas estratégias pedagógicas e suas crenças.
Com o intuito de caracterizar o docente P7 que foi entrevistado para representar a nãopermanência docente, constituiremos seu perfil:
Perfil 7 – O Prof. P7 tem 46 anos, é campista, concluiu o ensino fundamental em escola
pública, concluiu o ensino médio no IFF, concluiu o ensino superior no IFFluminense. Possui
mestrado e está cursando o doutorado. Há 6 anos atua no magistério, atuou no PROEJA por 5
anos e há 1 ano deixou de atuar no PROEJA. Atua no curso de Eletrotécnica para o ensino
médio integrado ao técnico regular e possui dedicação exclusiva.

As percepções docentes:
a) Para aqueles que o envolvimento com o PROEJA é aproximação, sua experiência de vida
se situa na interseção com a experiência de vida dos alunos jovens e adultos, e, devido ao fato
de se reconhecerem na história de vida deles, respeitam a especificidade do sujeito-aluno
dessa modalidade.

P4: Então, eu me identifico assim, não sei se é por causa da minha história
também como professora que também entrei na faculdade já trabalhando né,
a gente vê muito hoje os jovens entrando na faculdade sem trabalhar, eu
quando entrei pra faculdade eu já estava trabalhando e eu via a dificuldade
que era você dá conta de trabalhar durante o dia inteiro, como eu
trabalhava, e chegar 18h você nem acabou de trabalhar ainda e ter que ir
pra faculdade cumprir tudo aquilo, saí da faculdade 22:40, 23 horas da
noite pra acordar 5, 6 horas da manhã no dia seguinte . Então eu sempre
soube o que é isso, eu acho que quem já passou por esse tipo de experiência,
principalmente aqui no IFF a gente tem muita gente que vem de longe, que
mora uma hora, uma hora e meia de distância, considerando o transporte
público e eu acho também por eu ter trabalhado fora da cidade durante o
período inicial meu no estado como professora, eu valorizo muito isso, eu
acho que também o fato de ter retornado... ter entrado na faculdade depois,
ter entrado pra fazer o mestrado depois, tanto tempo trabalhando, eu sei o
que é e valorizo isso. Então eu acho que essa compreensão assim de ser, ter
vivenciado isso faz com que eu olhe para os nossos alunos do PROEJA com
uma visão também diferenciada... um perfil de você saber ouvir o outro, de
saber como lidar com o outro de igual pra igual.
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A análise discursiva dessa docente revela que, ao julgar o comportamento do aluno,
ele leva em consideração, a sua própria história, o seu percurso escolar. O docente pressupõe
que a sua identificação com o perfil do aluno jovem e adulto se dá por um ponto em comum
que há entre a sua história e a do aluno, ou seja, pelo fato de que ambos vivenciaram uma
experiência semelhante na trajetória acadêmica.
O marcador discursivo condicional “se” em “não sei se é por causa da minha história
também como professora” estabelece uma relação semântica de possibilidade com a hipótese
levantada nesse discurso, no qual a docente suspeita que a sua identificação com a realidade
dos alunos, pode ter se dado pelo fato de terem vivenciado uma rotina semelhante – a de um
estudante trabalhador.
Os marcadores discursivos comparativos “também” e “como”, em “não sei se é por
causa da minha história também como professora“, estabelecem uma relação de aproximação
nessa comparação estabelecida entre a sua história com a do aluno, que os colocam de “igual
pra igual” nessa condição de estudante trabalhador, na qual a professora se reconhece.
O enunciado “cumprir tudo aquilo” em “você nem acabou de trabalhar ainda e ter que
ir pra faculdade cumprir tudo aquilo”, o pronome indefinido “tudo” revela que as tarefas a
serem cumpridas são muitas e vão além das realizadas em sala de aula, vão além dos
conteúdos e muros escolares, destacando também como indefinidos os aspectos relacionados
e condicionantes para esse cumprimento, como por exemplo, conciliar horário de trabalho
com o horário de estudo, com horário de transporte, com horas de sono, enfim, com tudo que
impacta no cotidiano desse aluno trabalhador.
Nesses mesmos enunciados “sempre soube o que é isso”, “quem já passou por esse
tipo de experiência”, “eu valorizo muito isso”, os verbos “soube”, “passou” e “valorizo”,
evidenciam uma identificação com esse aluno ao reconhecer nele uma semelhança com a sua
própria trajetória de estudante trabalhador. A força semântica desses verbos contribui para
destacar os sentidos atribuídos por eles, ou seja, nesse discurso está implícita a crença, que já
é senso comum, de que para saber algo de fato, é preciso que a própria pessoa passe por essa
experiência, e assim, poder conhecer e compreender realmente o valor que ela possui. Esse
discurso revela que esse docente não apenas se identifica com esse aluno jovem e adulto por
compartilharem um mesmo sentimento, dado à vivência semelhante na condição de aluno
trabalhador, mas também se orgulha desse aluno e de si mesmo por saber, por experiência
própria, que “cumprir tudo aquilo”, significa vencer muitas barreiras para alcançar seus
objetivos e que isso requer outras habilidades que os tornam vencedores e especiais.
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A força semântica expressa nas formas verbais “ser” e “ter vivenciado” em “essa
compreensão assim de ser, ter vivenciado isso” contribui para o sentido de que esse docente
ao compreender o “ser” do indivíduo, ele valoriza a subjetividade do sujeito-aluno, e ao
considerar o “ter vivenciado”, ele valoriza a experiência de vida de cada um. Assim, é a partir
dessas considerações que esse docente percebe seu aluno como um sujeito dono de sua
história e que se deve levar em conta suas especificidades e seus saberes construídos ao longo
da vida no processo ensino-aprendizagem.
Por fim, quando ele menciona “saber ouvir o outro, de saber como lidar com o outro
de igual pra igual”, revela aproximação, na qual o movimento de aproximação se faz no
sentido do professor para o aluno, ou seja, a ação parte de iniciativa do professor, é ele quem
se aproxima do aluno, é ele quem se dispõe a ouvir o outro. Não é o aluno quem se desloca
até o professor, mas o professor quem se desloca até o aluno, não é o professor quem exige do
aluno para que ele se desloque e se enquadre num modelo padronizado, ao contrário, o
professor se desloca de “igual pra igual”, reconhecendo, respeitando e levando em conta a
particularidade de cada um “ao lidar com o outro” nessa relação.

b) Para aqueles docentes que o envolvimento com o PROEJA é não-aproximação, a sua
experiência de vida é referência e modelo de comportamento para os alunos jovens e adultos.
Quando se exige desses alunos um comportamento que se encaixe nos padrões que o próprio
docente estabeleceu como um modelo, há uma desconsideração com a subjetividade e com a
vivência desse aluno em prol do que esse docente, a partir das suas experiências, considera
como modelo ideal e único de comportamento e de sucesso. Assim, decorrente dessa crença,
há uma não-aproximação na relação professor-aluno, pois o docente exige que o sujeito-aluno
se adéque a esse formato e se disponha ao deslocamento em direção a esse modelo, na crença
de que esse é o caminho essencial para o processo ensino-aprendizagem.

P7: Então a minha necessidade era o trabalho na parte do dia e à noite
estudar. Aí nesse processo, já entrei estudando à noite. [...] conversei com a
minha mãe, falei que não tinha como trabalhar e estudar na escola técnica.
Aí ela me tirou do trabalho e nós conseguimos uma bolsa aqui [...] e nesse
processo eu ficava o dia todo na escola e durante esse dia todo, esse
percurso eu estudava, a gente tinha muito acesso à apostila, materiais
didáticos, equipamentos... então eu comecei a entrar no ritmo de
aprendizado reforçado mesmo [...] Em relação aos colegas que eram
bolsistas daqui a gente tinha uma vantagem muito grande porque a gente
ficava o dia todo aqui lendo, estudando ... então isso me marcou muito, a
entrada na bolsa. [...] Se eu tivesse que manter o curso e trabalhando de
dia, não teria conseguido [...] quando o aluno termina aqui, tô falando por
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mim, você encontra o aluno formado e você perguntar o básico do básico,
do básico do curso, ele não sabe... se mandar usar o instrumento mais
simples do mundo, ele não sabe. Nós estamos formando o quê? Ajudando ele
em quê? Esse é meu grande embate nessa instituição. O PROEJA na
verdade é... fazer o aluno entender que ele tem que crescer aqui dentro, às
vezes isso não é bem entendido, às vezes isso traz pra você uma armadura
de não compreender o público, mas não é bem assim, é levantá-los, tirá-los
dessa inércia [...]

A análise desse discurso mostra que esse docente toma sua experiência de vida como
aluno trabalhador para lidar com o público jovem e adulto, para fundamentar suas práticas
docentes e para definir o tipo de professor que quer ser. Em seu percurso escolar teve que
optar por trabalhar ou estudar, pois segundo ele, se “tivesse que manter o curso e trabalhando
de dia, não teria conseguido”. Assim, nessas entrelinhas, pode-se depreender que esse
docente, a partir da sua própria experiência, não acredita que seu aluno possa conciliar
trabalho e estudo.
No enunciado “comecei a entrar no ritmo de aprendizado reforçado”, o docente
valoriza a massificação de conteúdo e a dedicação exclusiva como receita para o sucesso
escolar. Seu percurso de renúncias e dificuldades o fizeram acreditar que esse caminho é o
único para o sucesso dessa modalidade e, a partir dessa certeza, ele pretende fazer com que o
seu aluno a tenha também.
Nesse discurso, o docente também se mostra engajado com o PROEJA. No enunciado
“Esse é meu grande embate nessa instituição”, fica subentendido que as suas concepções a
respeito do PROEJA representam uma causa, na qual é dele e nela acredita e, por isso, julga
tê-la que defender. Os marcadores discursivos presentes nesse enunciado evidenciam essa
análise quando, ao empregar o pronome possessivo “meu”, destaca quem é o possuidor dessa
causa, de quem é esse “embate”; e, quando, ao empregar o adjetivo “grande”, atribui uma
importância a esse “embate”. A análise desse discurso aponta para uma crença que, assim
como todas as outras, é oriunda das experiências de vida que, nesse caso, é a dele, ou seja, a
segurança e a disposição de quem entra num embate é a certeza naquilo em que acredita, e
essa certeza é fundamental para sustentar uma luta que todo “embate” requer, seja ele qual
for.
Embora o docente, locutor desse discurso, tenha a certeza das suas concepções a
respeito do PROEJA, sabe que muitos não compartilham com sua crença, pois do contrário,
não se referiria à sua causa como um embate.
A indagação em um discurso representa uma estratégia de convencimento, na qual o
receptor é convidado a avaliar as questões levantadas pelas perguntas, induzindo tomar os
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argumentos implícitos ou explícitos no discurso como únicos passíveis de pertinência e
lógica. Ao formular as perguntas “Nós estamos formando o quê? Ajudando ele em quê?” após
afirmar que o aluno formado não sabe o “básico do básico” nem “usar o instrumento mais
simples do mundo”, esse docente induz o receptor a compartilhar da sua opinião – a de que
esse aluno não sabe nada.
Nas palavras do enunciador, o modo de falar denuncia traços constitutivos de um
perfil docente que representa um modo de engajamento no PROEJA caracterizado como nãoaproximação. Quando o docente em seu embate defende que se deve “fazer o aluno entender
que ele tem que crescer aqui dentro”, ele destaca a escola (“aqui dentro”) e a elege como o
lugar que importa para o crescimento (“crescer”), ou seja, desvaloriza tudo que venha lá de
fora e ignora os saberes que os alunos trazem da experiência de vida para o processo ensinoaprendizagem. Nesse discurso, os advérbios “aqui” e “dentro” delimitam o espaço do saber e
estabelecem uma oposição com os saberes lá de fora.
Sendo assim, o docente entende que não é o professor quem deve ir em direção ao
aluno, acredita que o movimento de aproximação deve ser no sentido do aluno para o
professor, ou seja, a ação deve partir do aluno, é ele quem deve se levantar, sair dessa inércia
e “entender que ele precisa crescer aqui dentro”. O professor é quem exige do aluno para que
ele se desloque (“tirá-los dessa inércia”) e se enquadre num modelo padronizado “aqui
dentro”.
Em “às vezes isso não é bem entendido, às vezes isso traz pra você uma armadura de
não compreender o público, mas não é bem assim”, o docente, embora afirme que não é bem
compreendido, reconhece que, devido às suas atitudes, passa uma imagem equivocada
(“armadura”). Na tentativa de defender-se contra a acusação de não entender o público, ele
deixa transparecer que, por debaixo dessa rigidez da armadura, tem boas intenções para com o
PROEJA, ou seja, ele não só confessa que possui uma armadura, como também a justifica
pelas boas intenções que diz ter. Mais do que isso, a armadura vista nele é necessária para
“tirá-los da inércia” e que, por isso, se justifica, mesmo que ela o impeça de transparecer suas
intenções. Por fim, a análise desse discurso revelou que o seu “grande embate” perpassa por
“tirá-los da inércia” e fazê-los “entender que ele precisa crescer aqui dentro” e isso não
significa entender esse público, mas sim desconsiderar as particularidades deles, que se
configura numa postura de não-aproximação do sujeito-aluno.
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5.3

A metáfora do pêndulo
A AD visa a levar o analista a compreender os “processos e mecanismos de

constituição de sentidos e de sujeitos, lançando mão [...] da metáfora como elemento que
permite certo grau de operacionalização dos conceitos” (ORLANDI, 2002, p. 77). Esse modo
de conceber a metáfora nos possibilitou observar os efeitos de sentido produzidos na análise
do discurso.
A análise do discurso dos docentes, nesta pesquisa, sugeriu o que intitulamos aqui de
metáfora do pêndulo, a qual consiste numa construção visual que tenta traduzir uma ideia
através de uma imagem com base na transferência de significados semelhantes, nesse caso,
entre os modos de permanência dos docentes e o pêndulo de um relógio.
Conforme o ditado antigo, “uma imagem vale mais que mil palavras”, apresentar uma
metáfora dos modos de permanência dos docentes, na análise deste trabalho, corresponde, por
meio desse recurso imagético, trazer maior clareza e percepção para aquilo que se deseja
traduzir.
O contexto em que se dá a oscilação do movimento que vai da aproximação à não
aproximação do professor com o PROEJA assemelha-se com a imagem do pêndulo de um
relógio.

Figura 3 – Metáfora do pêndulo
Fonte: http://fisicaevestibular.com.br/novo/mecanica/dinamica/forcas-no-movimento-circularem-trajetorias-curvas/

Analisando a imagem do pêndulo, visualizamos o ponto B como a posição inicial; o
ponto A, como um polo e o ponto C, como o polo oposto. Quando o pêndulo é afastado da
posição inicial e liberado, ele oscila e, à medida que pega impulso, consegue percorrer de um
polo a outro, ou seja, o alcance de um polo é condição para que o pêndulo tome impulso para
conseguir chegar ao polo oposto.
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De acordo com os perfis metafóricos de permanência docente identificados nessa
pesquisa, o ponto B (estado de repouso do pêndulo) representa a posição inicial da ação
docente no PROEJA; o ponto A, chamaremos de práxis 14; e, o ponto C, chamaremos de
teoria. Dessa forma, para que o docente alcance um polo é necessário que ele alcance também
o polo oposto.
Nessa lógica, para que haja aprendizagem, o docente precisará considerar a vivência
do aluno do PROEJA, pois esse aluno dificilmente aprenderá uma atividade teórica, se esta
não fizer sentido para ele, e, para isso, a práxis é fundamental. Transmitir conteúdos não é
garantia para a aprendizagem do aluno, pois a docência perpassa a aproximação e valorização
do universo discente, tornando a aprendizagem prazerosa.
Nessa metáfora do pêndulo, o relógio representa o PROEJA e a energia necessária
para o funcionamento desse relógio é o engajamento do docente com o PROEJA. O objeto
maciço que compõem o pêndulo é o docente que está ligado a sua história de vida, assim
como o objeto maciço está ligado à haste, logo, a haste representa a história de vida do
docente. As engrenagens do relógio representam os alunos que são impulsionados pelos
docentes, da mesma forma que as engrenagens são impulsionadas pelo pêndulo.
O movimento pendular que comanda o movimento das engrenagens (os alunos) oscila
de um lado a outro pela ação da gravidade - força de atração mútua que os corpos materiais
exercem uns sobre os outros -, que representa a relação de dependência recíproca de sucesso
ou fracasso entre aluno e professor. Nesse sentido, é necessário que haja uma engrenagem (o
aluno) fornecendo ao pêndulo o impulso periódico, de modo a compensar o amortecimento e
manter constante o período do pêndulo. Da mesma forma que o movimento pendular depende
da engrenagem para manter-se oscilando, o docente depende do aluno para manter-se
mobilizado, ou seja, a relação professor-aluno é uma relação que provoca uma dependência
recíproca de sucesso ou fracasso.
Para que o relógio funcione, é preciso que ele esteja alinhado. Do contrário, o
desajuste gera um polo desequilibrado, este, por sua vez, gera outro polo desequilibrado.
Nesse caso, com o relógio desalinhado, o pêndulo tende a fazer mais força de um lado para

14

O termo práxis provém de um termo grego e diz respeito à prática. Trata-se de um conceito que é utilizado em
oposição ao de teoria. O termo costuma ser usado para fazer alusão ao processo pelo qual uma teoria passa a
fazer parte da experiência vivida. A práxis é considerada uma etapa necessária na construção de conhecimento
válido. A teoria é implementada nas aulas e foca-se na abstração intelectual; a práxis, por sua vez, ocorre a partir
do momento em que essas ideias são experimentadas no mundo físico para continuar com uma contemplação
reflexiva dos seus resultados. Disponível em: http://conceito.de/praxis.
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compensar a força do lado oposto, e, nesse esforço compensatório, o relógio desregula.
Assim, se o docente tender mais para a práxis ou para a teoria, ou seja, se o docente tender a
ser permissivo, aprovando sem nenhuma exigência e compromisso com a aprendizagem do
aluno, ou se o docente tender a ser mais conteudista, exigente e autoritário, a aprendizagem do
aluno, em ambos os casos, ficará comprometida.
Analisando esse pêndulo de acordo com as forças eletromagnéticas, podemos chamar
o polo A de polo norte (práxis), o polo C de polo sul (teoria). Se polos iguais se repelem e
polos diferentes se atraem, o professor (ponto B) tem que ter a sensibilidade e a sabedoria
para navegar entre esses dois polos, de forma que ele possa ser atraído de um lado a outro. Ou
seja, se o professor for norte onde o aluno é norte e se ele for sul onde o aluno é sul, eles irão
se repelir. Mas se ele for sul no norte e norte no sul, eles irão se atrair, possibilitando que ele
navegue e se movimente de um polo a outro. Essa oscilação é fundamental para o
funcionamento do relógio, assim como para o processo ensino-aprendizagem.
A metáfora apresentada como recurso imagético foi fundamental para a relevância do
contexto da permanência docente e para compreender que o ser/estar professor tem uma
relação direta com os modelos formativos aos quais os professores se pautam em sua prática
pedagógica.
Apesar das importantes mudanças pedagógicas e da revolução tecnológica ocorridas
nos últimos tempos, o modelo de escola manteve-se ileso praticamente até hoje, não sendo
condenável afirmar que grande parte dos educadores atualmente considera ainda que o seu
papel consiste em “moldar a cera mole”!
Todavia foi possível identificar no panorama histórico, elaborado no capítulo I desse
trabalho, grandes movimentos em prol de uma educação mais igualitária que irrompesse do
sistema educacional uma tentativa de resposta à crise social, econômica e política, mas,
infelizmente, não obtivemos o sucesso que gostaríamos. Nos dias atuais, vivenciamos um
interregno que se manifesta hoje, por meio de contornos mal definidos, a procura de uma nova
epistemologia da formação docente.
Não podemos negar que nos últimos tempos manifestou-se uma autêntica revolução
pedagógica no interior do sistema educativo. Os lemas defendidos pela Educação sobre o
estímulo à autonomia, à criatividade, à construção do conhecimento em detrimento do
ensinar, ao ensino centrado nos interesses e especificidades dos educandos, aos projetos em
favor da educação integral e aos programas de inclusão são expressões inegáveis para tentar
revolucionar os fundamentos desse modelo arcaico escolar que insiste em vigor. Mas o cerne
dessa questão não se encontra em saber que as inovações consistem ou não numa contestação
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ou reformulação, mas sim de que modo os fundamentos dessa inovação vem sendo
efetivamente aplicados.
Na esteira dessas reflexões, a mudança desse modelo escolar requer reflexão
pedagógica e filosófica sobre as bases que sustentam o modelo de formação docente.
A educação não se define em transmissão de conhecimento ou em assimilação de
conteúdos, mas em um processo de construção do ser. A ideia de um modelo de formação
permanente em todos os espaços sociais (e não apenas nas instituições específicas) e em todas
as idades investe, na essência do conhecimento, o sentido de formação “na vida e para a
vida”, completa e contínua, ultrapassando os limites das instituições que encerram o modelo
arcaico formativo e, sobretudo, rompendo com a lógica escolarizante.
Todas essas reflexões nos autorizam dizer que a permanência docente perpassa pela
reformulação da formação docente para possibilitar a reformulação também do discurso
docente a respeito do aluno do PROEJA. Daí compreender que o discurso não se resume no
próprio dizer, mas no que ecoa dele, ao qual permite evidenciar que o discurso docente ressoa
das concepções cristalizadas historicamente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa dedicou-se a analisar o modo como os professores do Instituto Federal
Fluminense do campus Campos Centro permanecem no PROEJA – uma modalidade tão
estigmatizada como aqueles que têm muita dificuldade de aprendizagem –, com o intuito de
avaliar como é garantido o direito de jovens e adultos a uma formação integrada que lhe
possibilite a inserção no mundo do trabalho ou uma melhor qualificação para aqueles que já
trabalham ou ainda para aqueles que querem desfrutar do direito à escola que, por algum
motivo, lhe foi cerceado.
O contexto da Educação de Jovens e Adultos, ao longo dos tempos, tem sido marcado
por um modelo de educação pautado na dualidade estrutural que acirra as desigualdades
socioculturais. Conforme relatamos no capítulo I desse trabalho, as políticas educacionais,
desde o período imperial brasileiro, têm privilegiado os grupos sociais que ocupam posições
de prestígio social e econômico.
As contradições entre os princípios fundamentais da Educação e as políticas
educacionais vigentes desde sempre relegam um grande números de homens e mulheres,
jovens e adultos a um lugar na sociedade em que lhe são tirados não somente o direito à
educação, mas todos os benefícios que vem dela, como, por exemplo, o conhecimento que
contribui para uma melhor participação social, econômica, cultural e política desse indivíduo
na sociedade.
O panorama histórico educacional que as gerações passadas vivenciaram e o que
temos assistido nos últimos tempos foram tentativas, com insucessos obtidos, de reverter o
descaso com que o país vem tratando essa modalidade de jovens e adultos. Bom seria que não
precisássemos ainda discutir sobre essa dívida com essa parcela da população, mas ainda
permanece uma visão estigmatizada de incapacidade que julgam ter esses estudantes que
interromperam seus estudos.
O fato é que ainda estamos tendo que lidar com um problema desse tipo. O PROEJA
existe. Bom seria se não existisse! Sinal seria de que todos, sem distinção, tivessem
frequentado os bancos escolares na idade devida. O PROEJA, desde 2005, um programa
proposto pelo governo federal para ofertar uma Formação Profissional Integrada à Educação
Básica de nível médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, foi uma forma de
resgatar uma dívida social em que no estágio ao qual a civilização se encontra deveria ser
suficiente para obter o êxito.
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No entanto, há uma incongruência entre a formação do professor e a realidade da
educação, na qual nos deparamos com uma força contrária nos ambientes escolares e sociais
que rejeita essa modalidade, e poucos são os professores que permanecem e que buscam
modos de garantir um atendimento específico para esse público diferenciado. Essa situação
pode ser comprovada no depoimento de P6 que revelou que dentro da coordenação de área a
qual ele pertence ninguém quer atuar no PROEJA e, como é o único que se coloca disposto e
interessado a trabalhar nessa modalidade, acaba sendo sempre também o único professor da
sua área disciplinar a atuar nesse segmento da educação.
A análise dos depoimentos tomados aqui como discurso permitiu perceber como a
noção de ethos é desenvolvida no discurso, como ele se constitui na cena enunciativa e na
relação com o interdiscurso e como esses elementos atuam conjuntamente na produção de
sentidos.
O docente do PROEJA repete todo o estereótipo discursivo desde sempre para se
referir a esse aluno, evidenciando o modo como a ideologia exerce um controle sobre os
nossos falares e o modo como se naturaliza o que é produzido na relação do histórico e do
simbólico. A ideologia é um discurso que produz evidências a partir de determinações
históricas, naturalizadas e imutáveis e toda vez que esse discurso é convocado ou se mostra
escondido nas camadas não superficiais do discurso é um interdiscurso que está atuando.
Nessa pesquisa sobre a relação do professor com o PROEJA, o interdiscurso vencedor
foi o do senso comum, segundo o qual a aprendizagem é compromisso do aluno, e o professor
não pode se responsabilizar por um desempenho que depende do esforço que não é o dele,
mas do aluno.
O contexto amplo do interdiscurso, que compreende as condições sócio-históricas e
ideológicas, “é definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente”,
tornando “possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está
na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra” (ORLANDI, 2002, p. 31).
A análise aqui proposta evidenciou como o saber discursivo docente foi afetado por
esse interdiscurso que se ancora na instância do esquecimento ideológico. “Por esse
esquecimento temos a ilusão de ser a origem do que dizemos quando, na realidade,
retomamos sentidos preexistentes” (ORLANDI, 2002, p. 35).
Após 12 anos de PROEJA, faz-se necessário ainda abrirmos espaços para o debate, a
fim de conquistar a adesão de toda a comunidade escolar aos princípios da democratização de
oportunidades e de igualdade de condições. O aluno-trabalhador só terá uma formação
integrada que faça sentido para a sua vida, se a aula estiver dialogando com o mundo do
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trabalho e se o conhecimento for validado culturalmente, ideologicamente e socialmente.
Com base nos depoimentos dos professores entrevistados, observou-se que os modos
de permanência dos docentes se delineiam a partir da oscilação do movimento que vai da
aproximação a não aproximação do professor com o PROEJA. Essa oscilação é oriunda da
tensão inerente ao ato de ensino-aprendizagem que provoca uma dependência recíproca de
sucesso ou fracasso entre aluno e professor. Desse modo, essa tensão pode gerar uma
contradição que pode vir a provocar uma ruptura no processo educativo, provocando o
distanciamento ou a permanência dos docentes no PROEJA.
A relação professor-aluno pautada na aproximação do sujeito-aluno – imprescindível
para o processo de aprendizagem - não se dá de forma arbitrária, mas como recorrências de
tensões cotidianas, pressões individuais, coletivas e pedagógicas.
Guardamos para as conclusões finais dizer que o termo permanência nesse trabalho
apontou um sentido diferente do usado comumente, como o de ficar, continuar, conservar-se,
manter-se, subsistir, sobreviver, ou, até mesmo, os sentidos abordados por vários
pesquisadores que se debruçaram no “exercício da paciência do conceito” de permanência,
que foram citados no capítulo 3, como os sentidos de “duração” e “pertencimento”. Apesar de
não ser o objetivo de essa pesquisa fazer uma abordagem epistemológica, a análise feita aqui
apontou o sentido de permanência como sentido de “movimentar-se”. Permanecer não é uma
atitude estática, ao contrário, é movimento o qual não precisa ser linear, visto que as relações
de idas e vindas muito mais permanece, muito mais dialoga, muito mais dá formação do que
num percurso linear.
A pesquisa permitiu constatar que a história de vida do professor é a direcionadora da
sua postura enquanto educador, do seu papel na sala de aula, de como ele percebe o seu aluno
e a si mesmo no processo ensino-aprendizagem. De acordo com a metáfora do pêndulo
apresentada aqui, a haste que sustenta o pêndulo e que representa a história de vida dele, na
verdade, é a mobilizadora desse movimento realizado pelo professor, pois conforme foi a sua
história, será a sua visão e também será o seu modo de permanecer no PROEJA.
A metáfora do pêndulo proporcionou uma visão mais concreta do modo de
permanência docente e do modo em que ele concebe o seu papel como educador. Se o
objetivo enquanto educador for apenas que seus alunos aprendam os conteúdos, ele estará
deixando de cumprir os fundamentos do PROEJA expressos na lei além de estar
simplificando o seu papel como professor que compreende muito mais que esse, mas
sobretudo, o de contribuir para a formação completa desse aluno, uma formação do homem,
para a vida e para a construção de uma sociedade igualitária.
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Ainda exemplificando com a metáfora, o pêndulo não poderá pender mais para um
lado do que para outro, como, por exemplo, pender para o lado da prática e do assistencial,
pois assim correremos o risco de cair no desrespeito para com esse estudante que deseja não
apenas o certificado, mas uma formação condizente com a proposta de uma formação
profissional que o leve para o mundo do trabalho de forma mais consciente e politizada,
conforme o amparo legal expresso no Documento Base do PROEJA.
A análise permitiu constatar que o PROEJA para esses docentes representa não apenas
uma segunda chance para aqueles que não frequentaram a escola na idade ideal, mas,
sobretudo, uma tentativa do governo em recuperar o irrecuperável.

O discurso dos

professores revela que esse público de jovens e adultos foi descartado pelo sistema com razão,
visto que eles não conseguem aprender.
Esse discurso nega a educação. Há um discurso autoritário sim, que culpabiliza o
aluno. Mas, na verdade, quando o aluno não aprende, a culpa não é dele, mas do sistema, e a
responsabilidade é nossa, que estudamos a educação.
A análise nos fez perceber que o professor não usa os grandes lemas da educação para
si, como interdiscurso. Eles permanecem no PROEJA, mas estão imbuído daquela história de
que a aprendizagem é pelo esforço pessoal, e que a escola não tem nada a ver com isso, já que
ela está fazendo de tudo. Em outros termos, esse professor não incorpora o discurso da
educação. O professor parece não alcançar essas razões e naturalizá-las, porque tem consigo a
imagem do aluno IF, vencedor e exemplar. O que é a escola, enfim, se os professores não a
vêem como tal, reformadora, condutora? Os professores são movidos por algum outro
discurso que não o pedagógico.
Observamos em todos os pronunciamentos dos docentes um inconsciente, um modelo
arcaico de aluno que leva uma palmatória quando não aprende. Isso é antipedagogia. A
pedagogia já superou aquilo. Mas parece que esse inconsciente ainda martela e perdura. O
ethos desse aluno se constrói a partir do modelo arcaico de aluno que está no inconsciente do
professor, o qual ele deseja atender por acreditar que esse é o aluno ideal.
Os modos de permanência dos docentes do PROEJA identificados nessa pesquisa
apontaram o movimento como fator de permanência docente no PROEJA. Reconhecer esse
movimento não é suficiente para solucionar os problemas que envolvem o PROEJA, mesmo
porque não é essa a intenção desse trabalho – acabar com os conflitos -, mas sim apontar, por
meio da permanência, novos olhares, novos operadores educacionais para maior compreensão
do atual panorama da educação de jovens e adultos, contribuindo para as discussões que
requerem a transformação e a intervenção na Educação de Jovens e Adultos, além de
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despertar, no meio acadêmico, base para outras pesquisas que possam ampliar o entendimento
da questão.
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