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“Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às 

quatro horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para 

ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como 

educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a 

prática” Paulo Freire 

 



RESUMO 

 

Este trabalho analisa a profissão Docente na EJA.  Tem como o objetivo geral  analisar as 

práticas pedagógicas dos professores da modalidade da Educação de Jovens e adultos-EJA, à 

luz das políticas educacionais e dos contextos  socioculturais. Os autores utilizados para 

referenciar este trabalho, que trata sobre temas dentro das Políticas Públicas, no tocante à 

Educação foram: Carneiro (2015), Toschi;Oliveira (2012), Fourez (2008), Frigotto (2017), 

Apple (2003), Santos (2016) Brzezinski (2014). Quanto à materialização das Políticas 

Públicas Educacionais, através da Modalidade EJA temos a referência de  Haddad; Ximenes 

(2014), Constituição Federal (1988); LDB 9394/96, Parecer CNE/CEB 11/2000.  A Docência 

foi analisada através de autores como Pimenta (1999), Farias (et al.,2009), Monteiro (2015), 

Machado (2016), Gatti; Barreto; André (2011), Gatti (2008). Quanto a Pesquisa, com enfoque 

qualitativo recorremos aos seguintes autores Demo (1985), Silva e Pinto (2005), Ramos 

(2009), Gil (2008), Boaventura  (2003), Gatti (2007), Minayo; Deslandes; Gomes (2009), 

Lakatus (2011). Os dados foram obtidos através de análise de entrevistas com 5 professores 

que lecionam na EJA em uma Escola Municipal de João Pessoa, configurando-se como um 

Estudo de Caso. A análise de conteúdo será a forma pela qual os dados serão avaliados. A 

pretensão sobre os resultados é trazer para área educacional uma reflexão sobre a Docência na 

Modalidade EJA, de forma que possibilite um olhar crítico sobre o cotidiano educativo. 

 

Palavras-Chave: Profissão Docente. Políticas Educacionais. Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ABSTRATCT 

This paper analyzes the teaching profession in the EJA. The objective of the general study in 

the education of educational and educational context in the education of Youth and adult-EJA. 

The authors used to refer to this work, which deal with themes within Public Policies, 

regarding Education were: Carneiro (2015), Toschi; Oliveira (2012), Fourez (2008), Frigotto 

(2017), Apple (2003), Santos (2016) Brzezinski (2014). On the Public Educational Policies, 

through the EJA Mode we have a reference from Haddad; Ximenes (2014), Federal 

Constitution (1988); LDB 9394/96, Opinion CNE / CEB 11/2000. The teaching was analyzed 

through authors such as Pimenta (1999), Farias (et al., 2009), Monteiro (2015), Machado 

(2016), Gatti; Barreto; André (2011), Gatti (2008). Demo (1985), Silva and Pinto (2005), 

Ramos (2009), Gil (2008), Boaventura (2003), Gatti (2007), Minayo; Deslandes; Gomes 

(2009), Lakatus (2011). The data were analyzed through the analysis of 5 teachers in the EJA 

in a municipal school in João Pessoa, being configured as a case study. A content analysis 

will be performed through data evaluation. The pretension on the results obtained for the 

educational area a criticism on the education in the EJA, in a way that allows a critical look on 

the daily education. 

 

Keywords: Teaching profession. Educational Policies. Youth and Adult Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação é um direito de todos. Ela se manifesta como uma necessidade para a 

sociedade. Pois, a partir dela, os indivíduos são socializados e preparados para a análise crítica 

do que acontece em sua volta. 

Para a  Sociologia,  Educação é o meio pelo qual o indivíduo é submetido a um 

processo de socialização. O destaque deste entendimento é dado por  Johnson (1997 p. 81). 

Em sua observação  sobre as Sociedades Industriais, às quais ele chama de “sistemas mais 

complexos”, o autor afirma que devido ao volume de conhecimentos existente nesses espaços, 

se faz necessário o treinamento formal e sistemático.  Dessa forma, o sentido de Educação, à 

vista disso, refere-se ao preparo, com o objetivo de propor uma diferenciação entre os modos 

menos formais de socialização que acontecem em sistemas mais simples. Através desta 

conceituação entendemos que a Educação se apresenta como o preparo do indivíduo para 

estar integrado em sociedade. Outra posição exposta em seu pensamento é o reconhecimento 

de dois tipos de propostas educacionais, representadas pela educação formal e a educação 

informal. É sobre a  Educação formal, que este trabalho será construído, pois ela envolve 

sistematização e projetos políticos para o estabelecimento de sua condução. 

De acordo com Toschi e Oliveira (2012), a Educação é uma prática social, é um 

fenômeno fundamentalmente produzido pelos homens e possui historicidade. Dessa forma, 

entende-se que estas práticas educacionais sempre estiveram ligadas ao contexto histórico, 

recebe significados e entendimentos ao longo da história. Proposituras como por exemplo,  

“por quem foi realizada e para que ou quem a Educação serviu ou serve ao longo do tempo”, 

recebem respostas temporais. 

Os autores ainda enunciam que a Educação é uma prática, que 

envolve sujeitos na aprendizagem e no ensino de conhecimentos específicos, métodos ou 

técnicas. Porém, ela pode configurar-se na combinação de aspectos contraditórios como 

“opressão e democracia, intolerância e impaciência, conservadorismo e transformação, sem 

nunca ser neutra.” (TOSCHI; OLIVEIRA 2012, p.235). Pensar em educação é pensar em 

métodos e sistemas, porém é também pensar na existência de ideologias que se pretendem ser 

dominantes na execução das propostas políticas educacionais ou do ato pedagógico.  Como 

nos  aponta Freire (2015 p. 68), a prática educativa tem que ser política, não deve ser neutra. 

Ainda no debate da perspectiva da Educação, 

Carneiro (2015 p. 48) afirma que “ela é mais que conhecimento, pois há 

compromisso com a qualidade  política da cidadania, busca da formação do 
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sujeito histórico como identidade madura, qualificada socialmente e crítica, e 

participativa politicamente.” A importância da visão desses autores se demonstra 

pelo fato de que, os textos legais que demarcam  a construção do sistema 

educacional no Brasil, a partir da Constituição Cidadã, e desenvolvendo-se  pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira e entre outros documentos, 

expressam a atuação da Educação como fonte de conhecimento, porém como 

construtora de cidadãos críticos e reflexivos sobre a sociedade. Dessa  forma, em 

acordo com Carneiro, entendemos que: 

 

Não se pode restringir a função de educação a ensino senão ampliá-la para um 

campo de compreensão potencializador e emancipador que envolve as ações e 

processos complexos como: desenvolver, qualificar, aprender a prender, aprender a 

pensar, aprender a intervir e aprender a mudar. (CARNEIRO, 2015 P. 48)  

 

Tendo em vista o conceito mais geral sobre a Educação, destacaremos que existem 

diferenças bastante importantes no quanto ao modo de sua realização e sentido. A “Educação” 

difere-se da Educação Escolar. Através desses conceitos, poderemos identificar dois tipos de 

socialização : a Socialização Primária e Socialização Secundária. Segundo Cury (2006),  a 

primeira ocorre em espaços que vão além do espaço escolar, por exemplo, família, 

Organizações não governamentais, por exemplo. Concordamos com o autor quando relaciona 

a “Educação” em sentido mais amplo aos processos formativos que se produzem  em espaços 

fora à escola A “Socialialização Secundária” é o processo formativo que se desenvolve no 

ambiente escolar. A educação Escolar, para o autor é:  

 

Mas a família não dá conta das inúmeras formas de vivência de que todo o cidadão 

participa e há de participar para além dessa primeira socialização. Na consolidação 

de formas coletivas de convivência democrática a educação escolar dada em 

instituições próprias de ensino torna-se uma importante agência de socialização 

secundária para a vida social e formação da personalidade. [...] propicia tanto a 

transmissão do acúmulo de conhecimentos por meio do desenvolvimento de 

capacidades cognoscitivas quanto a transmissão de normas, valores, atitudes 

relativas à vida social. (CURY,2006 P. 670-671)  

 

A Educação Escolar se configura como um tipo de Educação Formal, pois  ela 

envolve sistematização e projetos políticos para o estabelecimento de sua condução. 

Consoante a TOSCHI e OLIVEIRA (2012,P. 237), a  Educação Formal é munida de 

intencionalidade e objetivos, e ocorre em espaços apropriados para a tarefa. A escola 

encontra-se como um dos representantes de espaço onde acontece esse modelo de Educação. 

É Sobre a Educção escolar que será analisado a construção dessa pesquisa.  Logo, entendemos 
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que nessa instituição também  há o reflexo dos posicionamentos e lutas ideológicas existentes 

no sistema educacional. 

Para Carneiro (2015), a Educação Escolar tem seu lugar comum nos espaços 

educativos, porém, a Lei não delimita à Educação, geograficamente, o desenvolvimento em 

espaços escolares. É fator de relevância social, que dá maiores possibilidades para o 

envolvimento gradativo de pessoas e instituições no processo formativo. Concordamos, ainda,  

com o autor quando afirma que: 

 

A atividade da Educação escolar é de desenvolvimento humano, ou seja, de 

potencialização de capacidades e quatro perspectivas claras e convergentes: 

realização pessoal, qualidade de vida, participação política inclusão planetária. ( 

CARNEIRO 2015, p. 49) 

  

Como já fora falado, não há neutralidade no espaço educacional, e defendemos a 

propositura de que também não há neutralidade na Educação Formal, a qual  é sistematizada e 

pensada para obter resultados previamente estabelecidos. Assim também acontece na escola. 

Conforme Fourez (2008): 

 

O sistema educativo é o lugar de estratégias individuais e coletivas em relação a 

poderes econômicos e sociais. A escola jamais é sociopoliticamente neutra, já que 

visa uma maneira de organizar a sociedade, o que resulta em um bem político.( 

FOUREZ, 2008 P. 75) 

 

A observação do autor acima corrobora com a a ideia expressa sobre a historicidade 

e a intervenção de posicionamentos ideológicos na Educação. Toschi e Oliveira (2012) 

apontam que em uma visão crítica, a escola é vista como uma organização  ideológica, 

política e cultural em que: 

 

indivíduos e grupos de diferentes interesses, preferências, crenças, valores e 

percepções da realidade mobilizam poderes e elaboram processos de negociação, 

pactos e enfrentamentos. Vale destacar, todavia, que ela não é o único espaço em 

que ocorre a educação. Esta já existia antes mesmo da existência da escola. (p. 235) 

 

A apresentação de alguns conceitos sobre a Educação e o espaço escolhido para 

a pesquisa, no caso específico, a Escola, orientam-nos a perceber que as constatações 

encontradas nesse momento da pesquisa podem mudar com o passar do tempo. As propostas 

educacionais em lei mudaram e estão a sofrer graves mudanças, devido ao posicionamento de 
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grupos que estão no poder. Atentando a essa realidade, define-se a Educação como um direito 

subjetivo garantido pela Constituição Federal de 1988.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA E O OBJETIVO DA PESQUISA 

 

A proposta da pesquisa  surgiu através das vivências cotidianas e observações 

decorrentes por meio da experiência pedagógica no ensino público da Rede Municipal de 

Ensino de João Pessoa/PB, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. As dificuldades 

enfrentadas pelos professores e queixas presenciadas no turno da noite, motivaram a busca 

para a investigação científica.  Os primeiros anos de docência na escola municipal, me 

trouxeram algumas observações acerca da profissão docente. Desta forma, ao participar do 

Grupo de Estudo e de Pesquisa em Formação Docente ligado ao Programa de Pós Graduação 

em Educação (PPGE), do Centro de Educação-CE/UFPB, liderado pela Prof.ª Dr.ª Janine 

Marta Coelho, e também professora da disciplina tema “Inclusão, Exclusão e Diversidade”, 

que participei como aluna especial. Através dessas experiências, obtive o encontro com 

teorias que me encaminharam para a um olhar mais apurado sobre uma realidade permeada de 

conflitos e de características ímpares, mediante ao contexto social apresentado. Ser docente da 

Educação de Jovens e Adultos na rede Municipal foi, em primeiro momento, um meio pelo 

qual iniciei meus primeiros pensamentos acerca da pesquisa porém, permite-me condições de 

resinificar os caminhos que até então trilhei. 

Tal ação de pesquisa pretende oferecer uma análise sobre o meio  docente em EJA 

da escola pública, que vivencia e experimenta as diretrizes nacionais, e com seu cotidiano 

muitas vezes marcado pela violência. Dessa forma, as inquietações e vontade para 

compreender de forma mais sólida os reais fatores que envolvem a vida docente dentro da 

escola escolhida, levaram-me a pensar inicialmente à pesquisa. Para nortear a pesquisa, 

elaboramos o problema frente à investigação das práticas pedagógicas dos professores de 

EJA, frente às políticas educacionais nos contextos socioculturais. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral, portanto, dessa pesquisa, está em analisar as práticas 

pedagógicas dos professores da modalidade da Educação de Jovens e adultos-EJA, à luz das 

políticas educacionais e dos contextos  socioculturais.  



18 

 

Para  que o objetivo geral seja realizado, se faz necessário delineá-lo nos objetivos 

específicos, pois, estes nos orientam para a meta maior, proposta pelo objetivo geral.  

 

 

1.3 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

 

 Apresentar  as características atuais na Educação Brasileira. 

 

 Descrever a perspectiva histórica da profissionalização docente no Brasil realizada 

pelo poder público 

 

 Verificar Políticas Educacionais da Modalidade de Educação de Jovens e Adultos e 

         caracterizar as atuações pedagógicas na EJA do contexto social escolhido.  

 

Dessa forma, a compreensão sobre a relevância desta pesquisa está na 

possibilidade de entender a complexidade existente e enfrentada pelos professores nas salas 

de aula da EJA, e de como os professores vêm construindo a sua caminhada mediada por 

políticas educacionais e sua condução cotidiana, norteada pela identificação do público, 

contexto social e ambientação do trabalho, por exemplo.    

O trabalho pretendido será uma pesquisa descritiva, orientado pelo modelo de 

Estudo de Caso, um tipo de pesquisa que promove a descrição e detalhamento de fenômenos 

da realidade escolhida para ser objeto de estudo, conforme Silveira e Córdova (apud  

TRIVIÑOS, 1987).  De acordo com Gil (2009),  o “Estudo de caso” promove uma visão mais 

clara, sistêmica de fenômenos que não são muito conhecidos e ajudam a descrever grupos e 

comunidades. Os estudos de caso servem para propostas de pesquisas norteadas pela 

exploração, descrição e explicação. A entrevista, portanto, será o recurso utilizado para 

aproximação dos personagens a serem estudados. De acordo com Martins (2008), ela pode 

conceder diferentes visões sobre algum fato ou fenômeno, através das falas consentidas e 

gravadas dos diferentes entrevistados. Entendemos com Gil (2008) que a técnica de entrevista 

é um modo de interação social entre o investigador e o entrevistado, e para muitos é tida como 

a técnica por excelência. Outro ponto importante a ser destacado para definir a técnica da 

pesquisa como técnica primordial desta pesquisa, é que ela, em acordo com  Lakatus e 

Marconi (2011), apresenta flexibilidade e abertura.  

Os dados serão analisados através da técnica  de Análise de Conteúdo.  Martins 

(2008) a define como uma forma objetiva, sistemática de verificar e estudar a comunicação. 
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Busca-se, através dessa forma do tratamento dos dados, conclusões confiáveis a partir de 

discursos orais ou escritos.  

A  População do ambiente (a modalidade EJA) escolhida para a realização do estudo é 

composta por 10 professores. Para a realização da pesquisa contaremos como a amostra de 5 

docentes,  mediante a aceitação e permissão, para a demonstração dos dados obtidos. A  

Escola Municipal escolhida para a pesquisa encontra-se na periferia e ao sul de João Pessoa. 

De acordo com o Censo do IBGE de 2010, conta com 8.208  habitantes. 

Esta proposta dissertativa apresenta a seguinte estrutura: No Primeiro capítulo 

encontra-se a Introdução, onde apresentamos os objetivos e a metodologia norteadora para a 

construção desta análise científica. 

No segundo capítulo “Políticas Educacionais”, explicitaremos a literatura e o 

arcabouço legal que encaminharão o olhar crítico sobre as Políticas Educacionais, e os 

reflexos que os mesmos trazem sobre o entendimento da Educação de Jovens e Adultos, um 

aspecto primordial para essa pesquisa. 

O Terceiro Capítulo, denominado “A Profissão Docente: teoria e Prática”, corresponde 

a busca para uma compreensão teórica sobre a Prática Docente de forma mais geral, 

articulando-a à análise mais específica sobre a Docência na EJA. Dessa maneira, a Formação 

(Inicial e Continuada) desses profissionais, não será desapercebida, pois é também por 

intermédio delas, que aqueles constroem e fortalecem sua profissionalização. 

O Quarto Capítulo, “A Pesquisa de campo”,  contém a descrição da Prática da 

Pesquisa. É nessa seção que serão dispostos os dados específicos do contexto a ser estudado. 

As singularidades do Campo de Pesquisa serão retratados para que, ocorra o entendimento 

sobre o enfoque qualitativo e o que ele requisita para a construção da pesquisa. Dessa forma, 

caraterísticas da escola, alunado e dos professores serão descritos para que embase todo o 

caminho analítico pretendido. 

Apresentaremos os dados obtidos através do Estudo de Caso  e o resultado de sua 

análise. o debate proposto terá a intenção de promover um olhar crítico sobre a  Educação de 

Jovens e Adultos, que por um lado sofre as interferências das Políticas Educacionais e por 

outro lado, sente as particularidades dos contextos onde está presente. À vista disso, 

finalizando a ultima seção deste trabalho, apontaremos as considerações obtidas pela 

pesquisa, e as sugestões propositivas à prática educacional que se desenvolve na Modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos em Escolas Públicas. 
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2 POLÍTICAS EDUCACIONAIS  

 

A Educação é reconhecida pelo Estado como um direito subjetivo ao cidadão. É 

inalienável. Todavia, não se consolida a Democracia e o direito de um indivíduo apenas com a 

escrita da Lei. A materialização desse direito é quem dará a vida ao que foi possivelmente 

motivo de lutas e debates.   

Apoiando-nos no pensamento de Ferraz (2018), compreendemos 

que o direito subjetivo dota o indivíduo (sujeito de direito) de faculdades jurídicas, e como 

titular: 

 

pode fazer valer mediante procedimentos garantidos por normas. E possível, pois, 

ainda que sem rigor lógico absoluto, identificar no uso do conceito alguns elementos 

básicos que constituem, por assim dizer sua estrutura. Em primeiro lugar, aparece o 

sujeito do direito. Pode tratar-se de uma pessoa, de um grupo de pessoas ou apenas 

de uma entidade caracterizada por um conjunto de bens. O sujeito é o titular do 

direito. Em segundo lugar podemos falar do conteúdo do direito. Generalizando, 

trata-se da faculdade especifica de constranger o outro, no caso dos direitos pessoais, 

ou de dispor (gozar e usar a coisa) sem turbação de terceiros, no caso dos direitos 

reais. (2018 p. 147)  

 

 Qualquer cidadão que deseja ter acesso às Políticas Públicas Educacionais é 

um sujeito de direito e pode requerer ao Estado a defesa e execução destes. A sociedade 

brasileira é titular desse direito. 

Dessa maneira, o Estado, por meio de uma ação racional e estratégica tem, através 

das políticas públicas, um meio de trazer à existência o que está definido em Lei.  É certo que 

a concretização dos planos políticos, para a Educação ou outro setor da sociedade, muitas 

vezes ocorre de forma demorada, marginalizada ou incompleta.  A luta social e a defesa pela 

integralidade na execução dos direitos se tornam imprescindíveis.   

Considerando a existência de propositais inacabamentos, do processo de 

completude de  políticas públicas no Brasil,  observamos que a Política pública Educacional  é 

um dos setores da sociedade que muito sofre a interferência de “hiatos democráticos” 

gigantescos na história brasileira, por falta de reconhecimento e ação sobre o direito que a Lei 

maior concede. 

Com base no pensamento de Secchi (2011), entendemos que  as Políticas 

Públicas são uma forma de tratamento ou resolução um problema público . Ela tem a ver 

sobre decisões políticas e as suas formas de processo de elaboração: 
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uma política é uma orientação atividade ou a passividade de alguém; as atividades 

ou passividades decorrente da desorientação também fazem parte da política pública. 

Uma política pública possui dois elementos fundamentais: intencionalidade pública 

e resposta a  um problema público., Em outras palavras, a razão para o 

estabelecimento a política pública é  tratamento ou a resolução de um problema 

entendido como coletivamente relevante. Secchi (2011. P. 2)  

 

As políticas Educacionais se enquadram dentro da significação das Políticas 

Públicas pois apresentam demandas, ou até mesmo problemas vivenciados pelos cidadãos, 

que se tornam excluídos de acesso pleno a seus direitos. Elas são um meio pelos quais a 

sociedade vivencia a criação ou aprimoramento de direitos. 

 

2.1 POLÍTICA EDUCACIONAL NO BRASIL. ENTENDENDO NOSSO CONTEXTO. 

Os encaminhamentos políticos educacionais brasileiros estão dentro de uma 

conjuntura que, há muito tempo, norteia a vida em sociedade: o modelo econômico 

capitalista. A violência e desigualdade são marcas na nação brasileira.  

Fruto de ações de uma burguesia dotada de uma posição dependente ao poderio 

capitalista e que sempre se pretendeu, ao longo do tempo, lutar devidamente “armada”, de 

preferência com a máquina Estatal em mãos, para manter seus privilégios, inclusive 

utilizando-a para negar direitos básicos à aqueles que não tinham acesso a mesma.  

A construção do País se deu pela lógica da exploração. Riquezas e pessoas estiveram 

dentro desse processo como elementos igualmente objetificados em prol da sustentabilidade e 

escape econômico da nação portuguesa. 

Apoiados com pensamento de Da Matta (2010), o qual expressa que a hierarquia 

dominante na metrópole de Portugal “dava configuração e  lugar às coisas”, entendemos que a 

mesma concedeu ao Brasil lugar e nesse espaço colonizado, todas as coisas foram alocadas 

segundo a visão portuguesa, desvinculada portanto da realidade social brasileira. Para 

entendermos o sentido da prática colonizadora portuguesa, precisamos de imediato conceber, 

referenciados no pensamento do autor, a ideia de que o Brasil não foi visto como espaço para 

práticas inovadoras, concebessem a singularidades e a diversidade aqui presente. Portugal era 

uma sociedade baseada em uma rígida estrutura hierárquica, apresentado esse fato o forte  

amparo legal. A segregação social já era uma prática portuguesa e a colonização brasileira não 

foi realizada por indivíduos sem ideologia. A prática da categorização, ou seja, a definição das 

coisas pela elite colonial, ainda se faz presente na sociedade brasileira. Em um espaço global, 
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o Brasil tem seu local, no espaço da sociedade brasileira os indivíduos são constantemente 

levados a ocupar lugares pré-estabelecidos. 

Da Matta expõe a partir da ótica da hierarquização o sentido da colonização das 

etnias do Brasil. Para ele, através da teoria das Três Raças, ideologia dominante no Brasil, a 

elite brasileira defende explicações racistas para conter impulsos contraditórios, porém não é 

um plano para uma maior transformação da hierarquização. O Brasil é dividido por partes e 

ações porém, no plano das relações entre as raças as relações propõe um novo padrão racial. 

A unidade das razões é concebido através da observação das qualidades pertencente a cada 

uma 

A exploração econômica foi a motivação maior no trato entre os grupos aqui 

presentes e a violência, seja ela simbólica ou física, foi a forma pelas quais foram expressas  

as vontades e leis construídas por essa elite Frigotto (2017, pag 20) afirma: 

 

O Brasil, no contexto do capitalismo mundial, estruturou-se sob o signo colonizador 

e escravocrata e, como tal, produziu uma das sociedades mais desiguais e violentas 

do mundo. Das burguesias clássicas que lutaram para constituir nações autônomas e 

independentes e que, mesmo cindidas em classes, estruturaram sociedades com 

acesso aos direitos sociais básicos. Diferentemente dessas, a burguesia brasileira 

sempre foi antinação, antipovo, antidireito universal à escola pública. Uma 

burguesia sempre associada de forma subordinada aos centros hegemônicos do 

capital. A desigualdade econômica, social, educacional e cultural que se explicita em 

pleno século XXI resulta de um processo de lutas e golpes da classe dominante no 

objetivo de manter seus privilégios.  

 

A articulação política da camada dominante tem novas configurações e facetas, 

práticas que sobretudo conduzem resultados que fornecem a ela uma maior estadia no poder. 

Os anos passam, períodos políticos e econômicos mudaram, mas: 

Ao longo do século XX convivemos, por mais de um terço do mesmo, 

sob ditaduras e submetidos a seguidos golpes institucionais como mecanismos de 

impedir avanços das lutas populares e da classe trabalhadora na busca dos direitos 

elementares do acesso à terra, comida, habitação, saúde, educação e cultura. Frigotto 

(2017, pag 20) 

 

A lógica capitalista defende a ideia de uma ideia de naturalização da bondade e 

utilidade do indivíduo. O mercado, portanto, seria o fio condutor para a ordem social. Porém, 

a realidade apresentada nas sociedades capitalistas negam bruscamente essa ideia: 

Uma crença que mascara a própria gênese histórica do sistema capitalista que, ao 

derrubar a sociedade de classe do mundo feudal, se afirmava sobre uma nova forma 

de sociedade de classes com as garantias formais, mas não reais, de igualdade e 

liberdade. Esta não igualdade real entre as classes e grupos sociais (detentores 

privados da propriedade de um lado e, de outro, trabalhadores que vendem sua força 

de trabalho) se materializou ao longo da história por permanente conflito em forma 

de guerras entre nações e internamente por revoltas e revoluções: uma situação que 
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obrigou os intelectuais defensores do sistema capitalista a reverem a crença cega dos 

mecanismos do mercado na regulação das relações econômicas e sociais. (Frigotto 

2017, pag 27) 

 

Percebemos que em face de uma sociedade capitalista, os indivíduos são 

condicionados a um propósito, são definidos de acordo com a distribuição de riquezas. 

Baseando-nos em Velho (2004), entendemos que esta é uma realidade a qual a sociedade 

brasileira se encaixa. O indivíduo está inserido em um contexto onde a divisão social do 

trabalho traz uma maior complexidade ao meio social. Esse tipo de sociedade, o referido autor 

concede a denominação de sociedades complexas industriais. De acordo com ele, nelas há um 

grande aumento da cadeia produtiva do consumo, acrescida articulação à um mercado 

mundial. 

As políticas educacionais, experimentadas pelos docentes, em seu cotidiano, são fruto 

do pertencimento a uma sociedade industrial complexa e às demandas que surgem nesse 

cenário. As novas descobertas tecnológicas requerem que o mercado de trabalho esteja 

preparado para receber o capital humano que desde a sua infância, em sistemas educacionais,  

são naturalmente inseridos no processo condicionante de sua vida, de sua futura vida 

profissional. O capitalismo proporciona surgimento de grandes metrópoles, nesse sentido, as 

políticas públicas, assim como as políticas educacionais, voltam-se para a promoção do 

aumento da qualidade de sua  produção. 

Para o capital, na era da tecnologia de informação e globalização, o mundo é uma 

grande metrópole. Mediante a essa metrópole global, o projeto do capitalismo se demonstra 

universalizante e é dessa forma que entendemos a investida de setores neoliberais, para a 

transformação dos indivíduos a níveis esperados pelos sistemas internacionais. Ainda, Através 

do pensamento de Velho (2004), entendemos que os indivíduos da grande Metrópole estão 

mais sujeitos a mapas de orientação para a vida. 

Para terminar o pensamento baseado em Velho (2004), expomos a ideia de que o 

projeto Neoliberal, em relação as sociedades em que possui trocas políticas, tem consigo 

associações a fatos e paradigmas, grande capacidade de manipulação simbólica e variadas 

possibilidades de fusão de suas linguagens. No contexto específico é uma atuação 

universalizante. Sobre as Políticas Educacionais há um projeto universalizante. 

Com a contrapartida ao sistema Capitalista, os países periféricos, tendo como 

referência os centros de hegemonia mercantil, tornaram-se foco de atenção de autoridades 

intelectuais e políticas, pois havia o receio de que, nessas sociedades, o socialismo se tornasse 

prática ideológica política. Dessa forma, o “alívio a pobreza” se tornou tema de estudos. 
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Frigotto (2017) menciona que a ideia de “Capital Humano”, criada pelo economicista 

Theodor Schultz (1962), se tornou o elemento motivador para a projeção da educação como 

um investimento, um tipo de capital, ou melhor, o Capital Humano. Ao estudar sobre o 

investimento realizado pelas pessoas em saúde e educação, o autor concluiu que a aplicação 

em escolarização se constituia como um capital humano, ação que se assemelharia a outros 

bens de produção. 

Para Bourdieu e Passeron (2014), o Sistema Educacional é parcial frente a classe 

dominante. Ele age para a perpetuação desta. A escola legitima as desigualdades, alunos com 

diferentes Capitais Culturais recebem a herança cultural da classe dominante (detentora do 

Capital) diferenciando-os já dentro do espaço escolar. Ideologicamente, a educação está 

ligada à  conservação da ordem, dissimula o compartalhamento de Capital Cultural entre as 

classes. 

O sistema de ensino só consegue se desincumbir tão perfeitamente de sua função 

ideológica de legitimação da ordem estabelecida porque essa obra-prima do 

mecanismo social consegue dissimular, como por um encaixe de caixas de duplo 

fundo, as funções que numa sociedade dividida em classes, unem a função de 

inculcação, isto é, a função de integração intelectual e moral, à função de 

conservação da estrutura das relações de classe característica dessa sociedade". 

(BOURDIEU; PASSERON, 2014 P. 236)  

 

Para o estanque do socialismo nos países periféricos, a partir da década de 70,  

educação, que antes republicana e pensada como direito social, passou a ser também regida 

pela noção de mercado. 

Relevante é registrar que a construção ideológica da noção de capital humano, ao 

mesmo temo em que induz a uma visão invertida da desigualdade, estabelece uma 

profunda e regressiva na concepção republicana de educação básica, pública, 

gratuita e universal e, se é definida como investimento em capital (capital humano) 

passa a reger-se pelos critérios e leis mercantis. Nota-se, entretanto, que a noção de 

capital humano foi produzida no contexto da especificado  da crise do sistema 

capitalista, na primeira metade do século XX, uma crise circunscrita a regiões e 

cíclica. Por isso, os políticos e intelectuais do sistema capitalista tinham a crença que 

de fato pela educação poderiam integrar a todos no mercado, ainda que de modo 

desigual, já que para estes a desigualdade resulta do não empenho dos pobres na 

gestão de suas vidas. (Frigotto 2017, pag 27) 

 

Apesar da noção de capital humano estar presente no entendimento deste  autor, esta 

pesquisa traz o pensamento de discordância à ideia da visão exclusiva do aluno como capital 

Humano. Concordamos com  Machado (2016) quando, em análise, sobre o termo, escreve: 

 

Eis uma das expressões menos apropriadas para referência às pessoas, mesmo de 

modo metafórico: “Capital Humano”. Seres humanos não são omo o dinheiro, 

convertíveis em mercadorias. Para cumprir sua função de valor universal, o dinheiro 

ignora a diferença de origem.  Pecunia non olet, ou “dinheiro não tem cheiro”, diz 

uma antiga máxima romana. Mas as pessoas têm cheiro, são essencialmente distintas 
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e tais distinções são vitais, precisam ser cultivadas e não se deixam traduzir em 

meras desigualdades. 

... De fato, o que torna um dinheiro C um capital é a contínua propensão para crescer 

e tornar-se  C’ (C’>C), oque nos torna verdeiramente humanos é a permanente 

intenção de crescimento pessoal, a contínua busca de aperfeiçoamento, a crença no 

ideal da perfectibilidade. (MACHADO, 2016 P. 98) 

 

O poder do capitalismo neoliberal, transforma pela ótica mercantil, conceitos básicos 

construídos socialmente e historicamente. Apple (2003) remete a essa ideia quando expressa 

que a própria ideia de Democracia passa a ser limitada a um conceito econômico, dando fim 

ao conceito político. Citando McChesney (1999), afirma: 

 
Para ser efetiva, a democracia requer que as pessoas sintam uma ligação com sues 

concidadãos e que essa ligação se manifeste por meio de um grande número de 

associações e instituições fora do mercado. Uma cultura política vibrante precisa de 

grupos comunitários, bibliotecas, escolas públicas, associações de bairro, 

cooperativas, locais de encontro públicos, associações voluntárias e sindicatos que 

proporcionem aos cidadãos meios de se conhecer, de se comunicar e de interagir 

com seus semelhantes. A democracia Neoliberal, com sua noção de mercado Uber 

alles, está num beco sem saída nesse setor. Em vez de comunidades, produz ruas 

comerciais. O resultado final é uma sociedade atomizada de indivíduos sem 

compromisso que se sentem desmoralizados e socialmente impotentes. (APPLE, 

2003 p.22 Apud MCCHESNEY, 1999 p. 11) 

 

É interessante destacar nesse momento, que o dinamismo das propostas educacionais, 

mesmo nas mãos de uma elite dominante, apresentam nuances em diferentes épocas. Observa-

se que o nivelamento da escolaridade ofertada pelas elites são um meio de controle das classes 

dominantes. O pensamento de VIEIRA no tocante aos vários processos de reforma política: 

 

Outro aspecto a observar é que a(s) política(s) representa(m) o espaço onde se 

manifesta a “politicidade inerente à educação”, na medida em que traduzem 

expectativas de ruptura ou de continuidade. Nas palavras de Almandoz e Vitar o 

“registro do político” neste campo se expressa na tensão entre mudança e 

conservação: uma sociedade transmite o seu legado simbólico e, ao mesmo tempo, 

reinstaura essa ordem quando elabora novas visões sobre o passado e o futuro. No 

plano mais concreto dos sistemas educacionais que é o campo das instituições e dos 

poderes mediados por elas, as políticas contribuem tanto a reproduzir uma ordem 

estabelecida, quanto a transformá-la (op. cit.). (VIEIRA, pag. 56) 

 

A construção das políticas educacionais são fruto de embates ideológicos, são 

resultados de debates e lutas entre as partes interessadas ocorrentes em um período histórico. 

Enquanto processo(s) social(is), construído(s) historicamente, a(s) política(s) 

configura(m)-se como um complexo contraditório de condições históricas que 

implicam um movimento de ida e volta entre as forças sociais em disputa (Cury, 

2001). Não por acaso já se disse que é preciso captá-la(s) em sentido mais amplo, 

como “um processo mais que um produto, envolvendo negociação, contestação ou 

mesmo luta entre diferentes grupos não envolvidos diretamente na elaboração oficial 

de legislação” (Ozga, 2000). (VIEIRA, pag.57) 
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Para Carneiro (2015), a educação é um campo de lutas políticas entre forças que 

entendem ou que a educação ora é um processo, ora  é um produto.  

A política educacional é um reflexo da política social (VIEIRA, pag. 55 apud 

Freitag 1987). Dentro dessa ideia, onde apresenta-se a política educacional como fruto de 

debates e lutas na sociedade, é importante destacar a que tipo de política, as ações educativas, 

promovidas pelo Estado, fazem parte. Nesse momento, traz-se ao texto a noção de “Políticas 

Públicas de Estado” e “Políticas Públicas de Governo”. 

 

A organização da vida social, a articulação enter o interesse pessoal e o coletivo é o 

espaço da política. Em todos os contextos de relações humanas vivencia-se a 

atividade política, um conceito abrangente que inclui os que exercem funções 

públicas, mas se estende a todos os cidadãos. (MACHADO, 2016. P. 203) 

 

É com a política educacional que dar-se-á o entendimento acerca dessa 

diferenciação da efetivação, da prática do Estado, ao atendimento da demanda educacional no 

contexto da social brasileiro. Em primeiro momento, compreende-se a partir do referido autor, 

que as políticas públicas são legalizadas na esfera estatal objetivando atender, a totalidade ou 

parcialmente, as necessidades da sociedade. O projeto e execução da proposta educacional de 

um país são orientados pelas políticas públicas. São elas que direcionam quanto ao conceito 

dos projetos a serem apresentados; recrutam e direcionam os recursos; referenciam as regras a 

serem observadas e executas e fiscalizam o acesso aos recursos pela sociedade: 

 

No que compete à Educação, as politicas públicas, de modo geral, possuem as 

seguintes diretrizes: 

-Configuram, em nível conceitual, os projetos de Educação na esfera do Estado. 

- Condicionam tais projetos em nível material, controlando os recursos nele 

alocados. 

-São as bases para a formulação das regras e diretrizes das instituições, bem como 

dos planos e programas que estão fora da esfera do Estado, seja no nível dos 

princípios, seja no nível dos requisitos materiais mínimos para o exercício da 

Educação. 

-Regulam as maneiras como os indivíduos ou grupos têm acesso a recursos, poderes 

ou direitos na área de Educação, emanados do Estado e direcionados aos 

componentes da sociedade. (SANTOS,2016 pag.8) 

 

Ainda de acordo com o autor, as políticas públicas apresentam, segundo sua 

condução e implantação, dois conceitos básicos, que para o proposto a esse trabalho, trarão 

luz sobre os encaminhamentos educacionais ofertados pelo Estado brasileiro. Desta forma, 

apresenta-se a ideia básica de “políticas públicas de Estado” e “Políticas públicas de 

Governo”. As duas são realizadas pelo Estado, mas a diferença, como já dito anteriormente, 



27 

 

está na sua condução. A Política Pública de Governo é representada por planos e programas 

que permanecem durante o tempo em que um dado governante está no poder, seja ele de 

qualquer esfera: municipal, estadual ou federal. Estão ligadas a projetos eleitorais. 

No caso da Política de Estado, o intuito para as ações propostas e de que elas 

durem por mais de um período que vai além de mandatos, persistem independentemente. 

Outra observação é que ela inicia-se como uma política de governo. Portanto é a 

“estabilidade” política de um país fará com que as políticas de Estado sejam mais ofertadas e 

cumpridas. 

Uma política de Estado se inicia sempre como uma política de governo. Nesse 

caso, para que tal transformação exista, o programa de suas proposições é incorporado à 

estrutura do Estado, no que compete à Educação, passando a subsistir, não importando as 

mudanças ocorridas na política educacional durante as transições de governo. Quanto maior a 

estabilidade do campo político de um país, maior o número de políticas de Estado e maior o 

número de ações, planos e programas educacionais de longo alcance (SANTOS, 2016 pag. 9). 

No Brasil, as Políticas de Governo são bem mais vistas. Por não ter uma 

democracia consolidada, motivo principal da instabilidade política, é dada à Educação, uma 

instrumentalidade de propaganda para governos. As Políticas de Estado são costumeiramente 

realizadas em âmbito federal. Tal fato é consequência do poder local existente. 

No Brasil, as políticas de governo são muito mais comuns. É possível afirmar com 

alguma segurança, que a instabilidade política do país, característica de democracias ainda 

não consolidadas, condiciona essa configuração do campo educacional no Brasil, na medida 

em que a Educação, para muitos componentes do campo político, se torna mais um 

instrumento de propaganda política, do que a expressão de um legítimo interesse dos 

governos em cumprir seus deveres constitucionais, no que diz respeito a essa matéria. As 

políticas de Estado no Brasil, apesar de esparsas, costumam ocorrer no âmbito do Governo 

Federal. Isso tem a ver com o fato de que, no Brasil, as disputas pelo poder local são muito 

mais acirradas pelo grande número de partidos e personagens competindo pelos cargos 

eletivos na esfera do Estado. (SANTOS,2016 p. 9) 

Muitos grupos se aliançam para encontrar formas de impor sua hegemonia na 

educação. Aplle (2003), ao analisar a dinâmica política e ideológica presente no contexto 

americano, aponta que a educação passa notadamente por esse aspecto. Para ele há uma 

“aliança conservadora”, formada por onde grupos com características específicas, unem-se em 

prol de uma ação política educacional chamada por ele de “modernização conservadora”. Essa 

aliança é formada por neoliberais, os neoconservadores, os populistas autoritários e uma certa 
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fração da nova classe media de gerentes e profissionais qualificados em ascensão social. O 

autor ainda aborda que a educação sofre ataques das elites econômicas, em busca de reformas, 

estando a frente destas, os neoliberais. Dessa forma para ele, a educação é: 

 

“...é um espaço de luta e conciliação. Serve de representante e também de arena para 

batalhas maiores sobre o que nossas instituições devem fazer, a quem devem servir e 

quem deve tomar essas decisões. E, apesar disso, é por si mesma uma das maiores 

arenas em que os recursos, o poder e a ideologia específica à política,finanças, 

currículo, pedagogia e avaliação no ensino são debatidos Portanto, a educação é 

tanto causa quanto efeito, determinante e determinada. (APPLE, 2003 P . 42-43) 

 

O tratamento dos Neoliberais com o campo educacional, os alunos como capital 

humano, ou seja, estes serão a principal futura mão de obra do país. E a escola pública, para 

os reformadores não trazem uma condução educativa para a promoção dessa futura classe. 

O que sustenta essa postura é uma visão dos alunos como capital humano. O mundo é 

intensamente competitivo em termos econômicos, e aos alunos- em sua condição de futuros 

trabalhadores -devem ser dadas qualificações e disposição para competir eficiente e 

efetivamente. Além disso, todo dinheiro gasto com escolas e que não está diretamente 

relacionado com esses objetivo  econômicos é suspeito. Na verdade, como "buracos 

negros" as escolas e outros serviços públicos tal como estão organizados e controlados agora 

desperdiçam recursos econômicos que devem ir para a empresa privada Portanto, para os 

neoliberais, as escolas públicas, além de estarem fracassando com nossos tlhos enquanto 

futuros trabalhadores, estão como quase todas as instituições públicas, sugando o sangue da 

vida financeira dessa sociedade. (APPLE,2003 P.45) 

De fato, enfrentar os entraves que alguns posicionamentos ideológicos proporcionam 

quanto à Educação, é e sempre será uma tarefa árdua para aqueles que dela participam . É 

nesse sentido que o estudo proposto sobre a Modalidade EJA se faz necessário. Olhar sobre a 

prática e a reflexão obtida nessa experiência, pode nortear o caminho de indivíduos com mais 

humanidade. E apesar do reducionismo proposto por mercado e ideologias, a “solidariedade 

humana” expressa por nossas leis podem ser um bom condutor de práticas.  

 

2.2 A EDUCAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ.  

Conforme Carneiro (2015), ao longo da história, o fim último do Estado foi sendo 

aprimorado. No Moderno Estado é na Constituição em que repousam as instituições. A 

Constituição é uma bússola. Em governos regidos pela democracia, ela é o fundamento do 
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Direito, pois, seu cumprimento gera o exercício da autoridade legítima e consentida. Ela 

traduz também ao estado cultural político da nação.  

No que se refere a Educação, ao longo do tempo, conquistas frágeis foram obtidas em 

uma dinâmica instável. Houve sempre a distância da categoria da cidadania como elemento 

tático para a formulação do cotidiano. 

Antes de 88, o Brasil passou por um longo processo de esmagamento dos direitos 

sociais, realizados pela ditadura militar.  As expectativas com o fim da Ditadura militar trouxe 

anseios e o desejo de novos contornos à política brasileira e à condução das demandas do 

povo. 

De acordo com Sader (2010), a ditadura militar esmagou as consquistas sociais que 

foram obtidos com o governo de Getúlio Vargas, mesmo sendo definido como ditatorial, nos 

anos de 1930 a 1945. Arrocho salarial e desconstrução da aliança e diálogo com sindicatos, 

iniciada em Vargas, foram consequências da união entre o grande capital e setores 

beneficiados das classes médias aliciados pelo capital. O Milagre Econômico, ocorrido na 

época, promoveu concentração de renda.  

Porém, afetado pela recessão do capitalismo internacional em 1973, gerou um grande 

endividamento brasileiro. Juntamente a esse momento, as greves do ABC, contribuíram para o 

seu esgotamento e perda de legitimidade, tendo como consequência a transição para o regime 

democrático liberal. Foi Ulysses Guimarães, (presidente da Assembleia Nacional Constituinte, 

no movimento democrático pós Ditadura Militar no Brasil) que a chamou de Constituição 

Cidadã, porque trazia direitos expurgados pela ditadura. Diante de novos direitos, o governo 

do Presidente Sarney (1985-1990), interpretou que não se teria de governança ao país, o que 

deu lugar às teses do Neoliberalismo. Com o Presidente Collor de Mello(1990-1992), inciou o 

primeiro projeto neoliberal. 

O direito à Educação é encontrado na Constituição Federal de 1988. Conforme 

Messeder (2012), na Carta Magna de 1988, a educação, além de um processo, aparece como 

um dos direitos sociais. E segundo a doutrina do Direito é um direito líquido e certo, o qual 

pode ser tutelado por mandado de segurança, instrumento que é utilizado para a proteção dos 

direitos líquido e certo.  

Para Oliveira (1999), além da demonstração dos direitos, houve uma novidade  na 

Constituição Federal. Há presença de mecanismos para a proteção dos diretos: o mandado de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Nacional_Constituinte_de_1987
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segurança coletivo e o mandado de injunção e a Ação civil pública. A definição literal de cada 

mecanismo se faz necessária para que haja a transmissão correta de cada conceito. 

 

 

 

 

“O mandado de segurança é estabelecido noartigo 5º, LXIX, LXX. Fábio Konder 

Comparato observa que: “Pelo mandado de segurança, podem ser defendidos os 

chamados direitos líquidos e certos, distintos da liberdade de locomoção, contra 

atos ou omissões abusivas do Poder Público. São considerados líquidos e certos os 

direitos cujo reconhecimento independe de uma instrução probatória no processo 

(testemunhas ou vistorias, por exemplo)” (1989, p. 96). Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho entende que: “O mandado de segurança é remédio específico contra 

a violação pelo Poder Público de direito, líquido e certo, outro que o de 

locomoção. O seu campo de ação é definido por exclusão: onde não cabe o habeas 

corpus, cabe o mandado de segurança” (1973, p. 295). O mandado de injunção é 

previsto no artigo 5º, LXXI. Segundo José Afonso da Silva: “O mandado de 

injunção é [...] um instituto processual civil, outorgado ao legítimo interessado 

como remédio constitucional para a obtenção, mediante decisão judicial de 

eqüidade, a imediata e concreta aplicação de direito, liberdade ou prerrogativa 

inerente à nacionalidade, à soberania popular ou à cidadania, quando a falta de 

norma reguladora torne inviável o seu regular exercício” (1989, p. 51-2). Em 

estudo de 1993, Volney Zamenhof de Oliveira Silva registra as utilizações práticas 

do instituto, concluindo que o “mandado de injunção é um instituto que tem por 

fim antecipar a regulamentação de determinadas diretrizes esparsamente 

consagradas pela norma constitucional, solicitadas judicialmente por necessidade 

concreta desde que seja indispensável ao pleno exercício de direitos e liberdades 

previstas na Lei Maior, especialmente aqueles atinentes às prerrogativas imanentes 

à nacionalidade, à soberania e à cidadania.” (1993, p. 104). Constata, também, a 

parcimônia com que o Supremo Tribunal Federal vem acatando a utilização desse 

dispositivo. A Ação Civil Pública é prevista no artigo 129, III, ao estabelecer as 

funções do Ministério Público: “São funções institucionais do Ministério Público: 

[...] III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interessesdifusos e 

coletivos.” (OLIVEIRA, 1999 P. 65) 

 

Camargo, Amaral e Murta (2013) trazem destaque ao detalhe da Carta Magna, em 

que traz a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental e deu ao sistema jurídico 

valor axiológico, que precisa ser considerado na interpretação das normas na Constituição 

Federal. Outra novidade, posta pelos autores, refere-se à abertura do sistema jurídico 

brasileiro ao sistema internacional na defesa de direitos humanos. Os tratados internacionais 

de amparo aos direitos humanos, passam a incorporar-se automaticamente na Carta Magna. 

 

2.3  LEI 9394/96 E OUTROS DOCUMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9394/96, de acordo com Carneiro 

(2015), resultou de uma complicada formulação legislativa. Foi marcada por fortes 

contradições, seu contexto apresentava forças para a emancipação ou para o entrave. Teve seu 
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ante-projeto antecedido a Constituição Federal, porém, apenas oito anos depois foi aprovada 

com lei. Sua discussão e tramitação passou pelos governos de Sarney, Collor e Fernando 

Henrique Cardoso. Apesar de todo o debate em torno de sua construção, refletiu o que 

defendeu a Constituição Federal. Dessa forma, ocorre a consideração do processo educativo a 

indivíduos que passaram por rompimento na sua educação. 

A redação da LDB possui  92 artigos e discorre sobre os mais variados temas de 

suma importância, referentes a promoção da Educação à sociedade Brasileira. A descrição de 

cada seção se fará de forma geral, pois esta lei, em apreciação do objeto a ser destacado na 

pesquisa, estará em constante referência. Ela está organizada da seguinte maneira: 

 
Titulo I - Da educação 

Ttulo II - Dos Principios e Fins da Educação Nacional 

Titulo III -Do Direito à Educação e do Dever de Educar 

Titulo IV- Da Organização da Educação Nacional 

Titulo V - Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino 

Capitulo 1 - Da Composição dos Niveis Escolares 

Capitulo II -Da Educação Básica 

Seção I - Das Disposições Gerais 

Seção II -Da Educação Infantil 

Seção III - Do Ensino Fundamental 

Seção IV- Do Ensino Médio 

Seção IV -A - Da Educaçao Profissional Técnica de Nivel Médio la (Incluido pela 

Lei11.741, de 2008) 

Seção V-Da Educação de Jovens e Adultos 

Capitulo III - Da Educação Profissional 

Capítulo IV - Da Educação Superior 

Capítulo V - Da Educação Especial 

Título VI - Dos Profissionais da Educação 

Título VII - Dos Recursos Financeiros 

Título VIII - Das Disposições Gerais 

Título IX - Das Disposições Transitórias 

 

Fazendo uma leitura rápida sobre os pontos destacados, podemos entender a 

seguinte ideia sobre a LDB: A Educação ocorre de várias maneiras. Família, Estado e 

Sociedade são responsáveis pela educação dos indivíduos. No tocante a Educação Escolar, o 

Estado se responsabiliza em organizar e sistematizar os níveis da Educação Básica (Infantil, 

Fundamental e Médio), considerando sobre este últlimo a possibilidade da oferta 

educacional ligada ao processo de inclusão de mercado de trabalho. Porém, o Estado 

também se responsabiliza sobre o nível Superior e considera a diversidade existente na 

sociedade, que pode ser vista entre as gerações culturais. Outro aspecto é que o Estado  

garante o cuidado sobre aqueles que possuem algum tipo de deficiência. Dessa forma, 

propõe o preparo de seus profissionais e para isso dispõe sobre recursos de forma que 

abranja investimento e o pagamento àqueles.  



32 

 

Um aspecto primordial entre a Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileiira - LDB é a conformidade entre as Leis. Sendo portanto, a Carta 

Magna, aquela que dá respaldo para todas as ações de jurisdição no campo legal brasileiro, 

sendo das leis, seu princípio. Podemos notar isso no artigo 205 da Constituição Federal: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

 

Essa redação no traz a seguinte informação: A Educação é um direito que está 

consagrado na Lei maior. Porém, a mesma não é apenas de obrigação do Estado. Este, 

considera a Instituição familiar para o desenvolvimento dos indivíduos, estabelecendo 

conexão com as relações e ações que acontecem em sociedade, como forma de apoio para a 

promoção da Educação.  Daí o objetivo educacional exposto pela Constituição de 1988 é o 

desenvolvimento cognitivo, social, efetivo da pessoa, aliado a construção de um cidadão 

ciente de sua condição dentro do espectro da Democracia e da vida em sociedade, orientado 

por uma postura racional, crítica e arraigado em suas singularidades culturais e diversidade e 

por fim, em constante preparo para o mercado de trabalho e o alcance a postos laborais de 

acordo com sua capacidade. 

Observando o artigo 2º da LDB temos a seguinte redação: 

 

Art. 2o A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

 

Nota-se que o Legislador acompanhou a redação legal da Constituição e agregou 

dois princípios à  Educação: Liberdade e Solidariedade Humana. Estes percorrem toda a 

redação da LDB, quando por exemplo, ela expressa a permissão de “Liberdade de 

Pensamento” ou Pluralismo Pedagógico. Fato interessante pois, remete a mais uma defesa 

contra os regimes e ideologias ditatoriais que encontram no processo Educativo uma forma 

de promoção de propaganda de suas ideias. Mas, pensando na Educação Familiar, atentamos 

para a ação de valoração da família enquanto promotora do ensino de princípios e ideais que 

são transmitidos entre as gerações, por exemplo. 
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Além da Constiuição Federal e da LDB 9394/96, o Sistema Educacional 

Brasileiro conta com outros dispositivos que atuam para a ajuda da promoção da Educação no 

Brasil. Entre eles podemos destacar as Diretrizes e os Parâmetros. 

As Diretrizes são regras que orientam a educação. É a LDB (9394/96) seu marco 

legal inicial. As diretrizes são Criadas pelo Conselho Nacional de Educação.  

 

Por outro lado, a necessidade de definição de Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica está posta pela emergência da atualização das 

políticas educacionais que consubstanciem o direito de todo brasileiro à formação 

humana e cidadã e à formação profissional, na vivência e convivência em ambiente 

educativo. (BRASIL,2013) 

 

As Diretrizes não anulam a LDB. Elas surgiram devido às mudanças da sociedade 

e pretendem agregar uma adequação aos sistemas escolares sobre estas. Elas possuem três 

objetivos: 

 

 I – sistematizar os princípios e diretrizes gerais da Educação Básica contidos na 

Constituição, na LDB e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações 

que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco 

os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola;  

 II – estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, 

execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola de Educação Básica; 

 III – orientar os cursos de formação inicial e continuada de profissionais – docentes, 

técnicos, funcionários – da Educação Básica, os sistemas educativos dos diferentes 

entes federados e as escolas que os integram, indistintamente da rede a que 

pertençam. 

 

Já os Pcns não  têm caráter de lei, e servem como referências curriculares. É um 

“referencial de qualidade” a nível nacional. 

O Plano de Metas e outro documento sobre o qual, a Educação ganha ainda mais 

notoriedade diante do não alcance da realização de algumas propostas já estabelecidas em Lei. 

 
O novo Plano Nacional da Educação, Lei 13.005, de 25 de julho de 2014 (PNE 

2014-2024), surge com a expectativa de, se não corrigir, pelo menos amenizar 

diversos problemas na educação brasileira. Nesse plano, que foi muito debatido em 

diversas instâncias, apresentam-se 20 metas para a educação. (CARVALHO, 2015) 
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2.4 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade da Educação Brasileira. É um 

modo específico de condução à educação do público alvo, ao qual o serviço é determinado.  

Conforme o Parecer CNE/CEB 11/2000, que discute as Diretrizes Curriculares  Nacionais 

para Educação de Jovens e Adultos, a expressão “modalidade” provém do latim e significa 

“modo”, “maneira”, existe uma característica inerente a essa prática educacional. 

A defesa ao direito da Educação de Jovens e Adultos também foi alvo de intensos 

debates. Para Haddad e Ximenes (2014), a LDB nº 9394/96, sobre a EJA, conferiu  à 

modalidade uma “educação de segunda classe”. A lei expressa o atendimento de pressões para 

o reconhecimento da modalidade como um direito. Para os autores, o texto que se refere a 

EJA apresenta intenções contraditórias que permearam os processos de negociações e 

pressões de intenções diversas. O projeto de Otávio Elísio que fora ampliado por Jorge Hage,  

anterior ao texto de Darcy Ribeiro, trouxe consideração peculiar para uma formação ligada ao 

mundo do trabalho, reconhecendo os alunos como portadores de práticas sociais específicas e 

sujeitos de direitos. O Estado, portanto, seria o indutor e convocador do sujeito de direito. O 

caráter indutor do Estado é fundamental para EJA.  

 

Na EJA o caráter indutor do Estado é fundamental, pois diferentemente na educação 

fundamental regular, em que há um grande consenso sobre a sociedade sobre a 

necessidade de as crianças irem à escola, além de forte pressão para que isso ocorra, 

é a oferta que estimula a demanda, exigindo, portanto, uma atitude positiva do 

Estado. (HADDAD; XIMENES 2014, P. 240) 

 

Ainda de acordo com os autores, o texto aprovado no ano de 1996 não despercebe 

o tema, porém, não trata como o texto de Jorge Hage. Ao Ensino Básico Regular foi dada 

maior importância. Dessa forma, podemos observar que a visão ainda presente acerca da EJA, 

sobre as autoridades governamentais, colocando-a como elemento de resumida importância 

reflete uma tendência já exposta na construção da LDB. O entendimento ao direito à 

educação, portanto, é algo que se constroi ao longo do tempo pelas autoridades e pela 

sociedade. 

O atendimento à Educação de Jovens e Adultos está presente na Constituição 

Federal de 1988. A Lei Maior defende no Inciso I, do artigo 206, a Igualdade de condições de 

Acesso e permanência na escola. Nesse sentido, a modalidade da Educação de Jovens e 

Adultos, apresenta-se como reflexo do atendimento desse Princípio do Estado conforme ao 

ensino. O direito está na seguinte redação legal presente no Artigo 208, onde apresenta-se a 
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obrigação da prestação do atendimento a garantias do Estado nos incisos I,VI,VII. 

Constituição Federal, art. 208: 

 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 

59, de 2009) 

 

NA LDB encontramos em concordância legal com a Constituição Federal, por isso 

destacar-se-á o artigo 4º e 37º: 

Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 

garantia de:   IV – acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para 

todos os que não os concluíram na idade própria; 

Art. 37º. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

própria.(Grifos nossos) 

 

É importante observar que no dia 07 de Março de 2018 foi publicada a  Lei nº 

13.632/2018. Ela alterou a redação e dispositivos   da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação - LDB). A “aprendizagem ao longo da vida” se tornou um dos princípios 

elencados no 3º Artigo da LDB e no Artigo 37º  teve sua redação modificada para: 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria e 

constituirá instrumento para a educação ao longo da vida. (grifos nossos) 

Entende-se pela Constituição Federal e sequencialmente pela LDB que o Estado 

tem por obrigação de ofertar a possibilidade de retorno aos estudos, de qualquer indivíduo que 

não tenha terminado a escolaridade básica em idade própria. A “idade própria” é um elemento 

referenciador para a oferta de direitos e cobranças dos deveres pelo Estado, aos Pais ou 

responsáveis, para com seus filhos ou crianças que estejam em sua responsabilidade legal e 

menores de 18 anos. A expressão Idade Própria também nos remete às estratégias 

pedagógicas e legais analisadas e atendidas de forma específica pelas políticas públicas. O 

Estado, mediante a nova redação, reconhece que a lacuna educacional existente na sociedade  

brasileira ainda é presente e oferta, portanto, a possibilidade constante e ininterrupta do 
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regresso aos estudos pelos alunos excluídos. O aprendizado não acaba em um determinado 

ano da vida de alguém. Ele é para toda vida. 

O modo pelo qual essa modalidade vai ser ofertada é descrito pela Carta Magna, 

ainda no artigo 208 e inciso VI: oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando. 

 

A sintonia Legal ainda está presente na LDB, quanto ao direito da educacional dos 

Jovens e adultos para o ensino básico: 

Artigo 4º da LDB: VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando; VII – 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;  

Art. 37. § 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 ensino noturno regular, exposto pela lei deve apresentar características apropriadas 

que preconizem a valorização do educando mediante ao reingresso  dos estudos e que lhe 

garantam a completude dos mesmos.   

 

O aluno estuda à noite porque não pode fazê-lo durante o dia. Aqui a escola recebe 

um aluno de perfil próprio que tem de, primeiro, assegurar sobrevivência e, só 

complementarmente, estudar. Por esta razão, a escola noturna deverá possuir mais 

recursos de motivação, de apoio didático e de pluralidade  metodológica. O aluno do 

ensino noturno não é um aluno pior, é um aluno diferente.. A escola é que é a 

mesma e, por isso, é uma escola, muitas vezes, inadequada. (...) O jovem da escola 

noturna, de periferia, e o seu mundo possuem foco próprio que exige, da escola o 

adentramento na percepção espaçotemporal das pessoas que nela vivem. Daí a  

importância do projeto escolar que deverá não só considerar as diferenças de espaço 

e tempo dos sujeitos singulares, mas também enxergar as diferenças sociais porque 

estas, sim produzem verdadeiramente tempos plurais, diferenciação espacial e a 

necessidade de formas próprias de aprender. , (CARNEIRO,2015 P. 408-409) 

 

 O ensino noturno é o meio pelo qual os jovens trabalhadores administram seu tempo 

para sua formação. É um período do dia em que, na periferia, a violência está ainda mais 

presente. Entendemos que a ida à escola pelos alunos, nesse horário, é um ato de resistência 

para vencer as lacunas, nas quais o Estado não proveu resolução. A evasão escolar ou o 

desestímulo aos estudos pode ser causada também pela falta de segurança experimentada 

pelos nativos do bairro onde moram. Além da violência, enxergamos que o turno da noite 
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carrega consigo um sentido do valor atribuído às questões de gênero. Muitas alunas deixam de 

exercer sua cidadania por motivos familiares. A permissão à formação feminina é nitidamente 

um elemento de poder nas mãos de alguns homens. No ensino noturno se reverbera o poder 

patriarcal ainda muito presente na sociedade.   

 Muitos deles estão diante da complexidade que o Mercado de Trabalho tem 

apresentado. Por isso, os estudos e a  organização dessa modalidade requer cuidado e atenção, 

pois muito alunos são também trabalhadores.  

 A condição desses alunos como “trabalhadores” norteiam sua ida à escola. O 

trabalho é um elemento preponderante no discurso e experiência de vida da maioria dos 

alunos da EJA. Ter certificação para conquistar o emprego ou dar continuidade à atividade é 

um objetivo exposto constantemente. Observando a redação exposta pela LDB, vemos que a 

EJA é referida como uma “oportunidade educacional gratuita”. É a defesa do direito ao 

retorno do alunado afastado da escolarização e garantia de igualdade de oportunidades, ao 

acesso e à permanência. Percebe-se que a proteção a permanência e conclusão dos estudos, as 

singularidades dos alunos devem ser respeitadas.  Concordamos ainda com Matos (2018 

p.17): 

 

O público da Educação de Jovens e Adultos vem à escola por necessidades exigidas 

pelo trabalho que desempenha ou por estarem fora da faixa etária. São sujeitos que  

apresentam distorções de aprendizagem, sem falar que esses aprendizes, ainda, 

apresentam uma parcela considerável de idosos que anseiam por um papel social 

nesse mundo letrado e leitor. 

 

 A apreciação docente e da comunidade escolar, quanto à diversidade existente 

na EJA e à forma como a mesma vai ser vista, é algo que nos remete a um olhar inclusivo 

dentro do processo de reinclusão, permanência e no momento em que se estará  acontecendo 

o ensino e aprendizagem.  

 Ainda sobre o esforço do governo em promover a continuidade dos estudos, a 

LDB, no parágrafo 2, do artigo 37 diz que “ O Poder Público viabilizará e estimulará o 

acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 

complementares entre si.”. As esferas Federal, Estadual e Municipal contam com a promoção 

da oferta da Modalidade da Educação de Jovens e Adultos. 

 A nível Federal, contamos ainda com a continuidade do que está descrito pela 

LDB de 96. A rede privada televisiva tem, no governo de Michel Temer  realizado algumas 
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movimentações para o fortalecimento de alguns programas de atendimento à educação de 

Jovens e Adultos. Atualmente está em crescimento o uso de  propagandas do “Telecurso”.  

 O Telecurso é uma oferta privada da educação de jovens e adultos via 

transmissão televisiva. É o cumprimento do que está estabelecido como “quinto princípio de 

Ensino” expresse na LDB, o qual  permite a coexistência de instituições públicas e privadas 

de ensino.  

 

Figura 1 – Propaganda televisiva do Telecurso 

  

                                  Fonte: Autora, abril/2018. 

 

O ENCCEJA - Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e 

Adultos é um exame ofertado pelo Governo Federal em que os alunos possam  adquirir sua 

certificação através desse processo avaliativo. E observa-se que as redes sociais mais 

populares estão sendo bastante utilizadas como forma propaganda do ENCCEJA e 

detalhamento das informações. Mais uma vez observamos o cumprimento das diretrizes da 

LDB, presente no artigo 37, parágrafo primeiro: “Os sistemas de ensino assegurarão 

gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 

oportunidades educacionais apropriadas... mediante cursos e exames”.  

No artigo 38, o autor define quem pode fazer os exames: 
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§ 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:  

I – no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;  

II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

§ 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 

 

Atualmente, no processo que podemos chamar de “fortalecimento do ENCCEJA”, 

observa-se que o Governo Federal vem construindo sua propaganda e popularizando a 

“oportunidade educacional” (representada pelos exames), através das redes sociais mais 

populares, como o Instagram e Facebook. Além da propaganda televisiva e nas emissoras de 

rádio, uma das formas que tem sido mais utilizadas para a propagação da ações 

governamentais são os memes. 

Conforme Barreto (2015 p.74-75), o meme é uma forma de  difusão de 

informação, é baseado em imitação e que progride através das variações que sofre enquanto é 

transmitido, também passa pela seleção natural, quando ocorre o esquecimento ou 

permanente lembrança e por último, o meme também é baseado na hereditariedade ou 

retenção, fator que permite através da variação e recombinação, a produção de um novo 

meme. De acordo com a autora, os memes da internet ainda ofertam um conteúdo 

multimodal onde 

 
pode ser replicado através de textos, imagens, vídeos e links nos mais diversos 

ambientes, como emails, weblogs, fóruns de discussão, redes sociais e outros 

websites. Então, os memes de internet surgem através das imagens, mas também de 

frases nos comentários, hashtags (palavras-chave indexadas a uma informação, 

imagem, discussão, etc., tais como #paris, após a postagem de uma foto da cidade 

francesa, ou #gratidão, após um relato de algo digno deste sentimento, podendo, 

inclusive, ser utilizado de forma irônica), dentre uma diversidade de outros 

meios.(BARRETO,2015, P. 75) 

 

                                        Figura 2 – Memes ENCCEJa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instagram – @mineducacao, seção de fotos (2018). 
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Ao observamos alguns dos memes relativos ao exame ENCCEJA, encontramos, 

em primeiro lugar, cores atrativas e uma imagem que fornece a uma ideia divertida sobre a 

Educação. Notamos elementos que representam o crescimento (escada) que  trazem ao leitor, 

também, mesmo que de forma “indireta”, que a sala de aula não precisa ser mais a última 

forma de conclusão de estudos. Outra coisa importante é a utilização da palavra 

“oportunidade”, em um ambiente de comunicação que não descreve por totalmente a 

integralidade da lei educacional.  

 

Figura 3 – Meme ENCCEJA 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fonte: Instagram - @mineducacao, página da Instituição (2018). 

Dessa forma, o Governo Federal também se vale da popularidade dos memes para 

semear uma visão positiva à sociedade sobre o acesso do que lhe é de dever e não um ato de 

piedade.  O Estado em sua propaganda manuseia com as redes relacionais através do discurso 

da amizade. Foca em  grupos e seguidores de redes sociais. 

O Governo Estadual da Paraíba, em consonância com a Constituição Federal 

oferta a Educação de Jovens e Adultos de forma Presencial e na forma Semipresencial. No 

artigo 38 da LDB, o legislador possibilita a conclusão dos estudos através  de cursos e exames 

supletivos . No Estado da Paraíba também encontram-se escolas com esse modelo de EJA, 

conhecido como o EJA Semipresencial.  

A EJA Semipresencial (encontrada nas Diretrizes Operacionais Educacionais da 

Paraíba de 2018) conta com o atendimento de professores aos alunos que apresentam urgência 

do término dos estudos para a conquista; continuidade no emprego, ou para a realização de 
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concurso. A modalidade semipresencial é o atendimento em espaço escolar e contínuo onde 

as provas são realizadas em turnos desejados pelos alunos. Apresenta um maior 

acompanhamento em relação aos provões oferecidos pela rede privada e atualmente, pelo 

Governo Federal, o ENCCEJA, exame que também é citado nas Diretrizes Operacionais 

Educacionais da Paraíba do ano 2018. 

Quanto ao Governo Municipal de João Pessoa, a oferta da Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, acontece regularmente no período noturno. O estilo semi-

presencial não é encontrado no ensino municipal. Merenda, custeio com o transporte público, 

fardamento e materiais para a aprendizagem têm sido entregues (muitas vezes com atraso) 

pelo atual governo de Luciano Cartaxo.  

 

 

 

 

Figura 4 – Cotidiano da Educação de Jovens e Adultos 

 
 

      Fonte: Portal da Prefeitura Municipal de João Pessoa (2018). 
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 A Prefeitura Municipal de João Pessoa também tem atuado na valorização do 

ENCCEJA.  Há por parte da prefeitura um entendimento e ação harmoniosa com as diretrizes 

nacionais.  Como Podemos ver na figura abaixo: 

 

 

Figura 5 – Notícia da Prefeitura Municipal de João Pessoa sobre a ENCCEJA 

 
 

 Fonte: Portal da Prefeitura Municipal, seção de notícias (16/11/2017) 

 

 Sobre o investimento contínuo e crescente nos exames de certificação para os 

indivíduos que não concluíram os estudos em idade própria, corroboramos com o pensamento 

de Haddad e Ximenes (2014), quando apontam o reducionismo do processo formativo à 

exames de conclusão de formação: 

 

A ênfase nos exames é coerente com a ideia de ir diminuindo as responsabilidades 

do sistema público frente aos processos de formação de jovens e adultos. 

Deslocando a ênfase dos cursos para a avaliação, abre-se mão daquilo que a 

pedagogia consagrou como bases necessárias para a aquisição do conhecimento: os 

professores, o currículo, os materiais didáticos, as metodologias etc. (p. 247) 

 

 

 O que essa atitude “contínua e constante” provoca, em termos das políticas 

sociais, é o aumento do questionamento  futuro acerca dos investimentos a ações que deveria 

ser no máximo tidas como paliativas e se demonstram cada vez mais como centro de atenção 

do Governo, em termos de gastos, propagandas, em detrimento de lacunas cada vez mais 
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sentidas por aqueles que estão dia a dia atuando na modalidade  de Educação de Jovens e 

adultos. 

 A apreciação sobre o investimento do Governo Federal, Estadual e Municipal 

sobre a nova forma de certificação ENCCEJA é importante pois aprofunda o olhar 

pretendente por essa pesquisa na promoção de entender como a lei está sendo conduzida. 

 Dessa forma, a Constituição Federal e a LDB (Lei 9394/96) nos trazem mais 

observações sobre a EJA.   De forma que sobre o atendimento aos alunos a Constituição 

Federal afirma no Artigo 208:  

 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 

2009)  

 

Em harmonia com a Lei maior, Artigo 4º da LDB descreve: 

 

VIII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio 

de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde; 

 

A permanência  e qualidade de permanência do aluno é um fator de cuidado pelo 

legislador. Não é só o acesso (realizado pela iniciação da vida escolar ou pelo retorno do 

aluno à escolarização) e sim a forma de como a permanência desse indivíduo vai ser tratada. 

Dessa forma, o apoio ao material didático, meio de transporte para chegada à escola  são 

meios de reparo  e providência estatal para garantir a diminuição da evasão escolar. 

A Constituição Federal trata o direito à Educação Escolar Pública como um 

direito subjetivo. Ainda no artigo 208 desta Lei, vemos no primeiro parágrafo que “O acesso 

ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.” 

Na LDB,  Art. 5o  a redação nos aponta: 

 

O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo 

qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, 

entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, 

acionar o poder público para exigi-lo. 

 

O Parágrafo acima descreve uma noção muito importante sobre os direitos dos 

cidadãos elencados na Constituição de 88 e garantida pela Lei de Diretrizes e Bases da 
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educação Nacional. De acordo com o parecer CNE/CEB 1/2000, o Direito público subjetivo é 

“dotado de efetividade”, é constitucionalizado. Qualquer indivíduo o possui. Demonstra a 

regulação de competência e obrigações dos poderes públicos. O Documento expressa ainda: 

 

 Na prática, isto significa que o titular de um direito público subjetivo tem 

asseguradas a defesa, a proteção e a efetivação imediata do mesmo quando negado. 

Em caso de inobservância deste direito, por omissão do órgão incumbido ou pessoa 

que o represente, qualquer criança, adolescente, jovem ou adulto que não tenha 

entrado no ensino fundamental pode exigí-lo e o juiz deve deferir imediatamente, 

obrigando as autoridades constituídas a cumprí-lo sem mais demora. O direito 

público subjetivo não depende de regulamentação para sua plena efetividade. 

(CNE/CEB 1/2000 p. 23) 

 

A Lei é bem específica quanto ao direito educacional. A definição acerca de sua 

subjetividade aponta sobre a  ação de  defesa que a sociedade pode vir a fazer sobre possíveis 

instrumentalizações de cunho político desse direito.  

 

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta 

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

 

Crime de responsabilidade são cometidos pelas autoridades, que por motivos de 

omissão ou pela falta de observação da lei não  realizam o que é de sua obrigação. Qualquer 

cidadão pode recorrer cotra os atos criminosos praticados pelo poder público. 

 

 

3 A PROFISSÃO DOCENTE TEORIA E A PRÁTICA  

 

Analisar as práticas pedagógicas da  Docência na EJA é o motivo maior da 

pesquisa.  Por esse motivo, destacar-se-á algumas visões de autores sobre a profissão.  

A docência é uma profissão. Constituída de profissionalização e profissionalidade. 

Por isso tem características próprias. Dessa forma elencaremos algumas definições 

importantes relacionadas ao docente. 

Concordamos com Pimenta (1999) quando afirma que a profissão docente é uma 

prática social e possui um caráter dinâmico. A identidade docente, portanto, é um processo de 

construção, surge em certo contexto e momento histórico, é permeado de constante 

transformação.  
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Essas considerações apontam para o caráter dinâmico da profissão docente como 

prática social. É na leitura crítica da profissão diante das realidades sociais que se 

buscam os referenciais para modificá- Uma identidade profissional se constrói, pois, 

a partir da significação social da profissão; da revisão constante dos significados 

sociais da profissão; da revisão das tradições Mas também da reafirmação de 

práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que 

resistem a inovações porque prenhes de saberes válidos às necessidades da 

realidade. Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das 

práticas à luz das teorias existentes, da construção de novas teorias. Constrói-se, 

também, pelo significado que cada professor, enquanto atore autor, confere à 

atividade docente no seu cotidiano a partirde seus valores, de seu modo de situar-se 

no mundo, desua história de vida, de suas representações, de seus saberes 

de suas angústias e anseios, do sentido que tem em suavida o ser professor. Assim 

como a partir de sua rede de relações com outros professores, nas escolas, nos 

sindicatos e em outros agrupamentos. (PIMENTA,1999 P.19) 

 

Como já fora dito, a identidade docente está em constante formação. É inegável a 

influência (e não determinação) do contexto histórico, geográfico e político sobre a profissão. 

A mesma poderá deparar-se com novas possibilidades de concepções e práticas daqui a um 

mês, semanas, meses ou poucos anos. 

De tempos em tempos a identidade da profissão docente passa por mudanças. 

Sofre interferências, baseadas em diferenças regionais, em seus contextos políticos sócio-

econômicos e culturais. 

 

 

Nas condições variadas do Brasil, por sua extensão territorial, diversidades 

socioeconômicas e culturais regionais e estrutura federativa, a constituição de uma 

identidade profissional docente passa pelas vicissitudes dessas diferenças. (GATTI; 

BARRETO; ANDRÉ  2011, P.96) 

 

O professor está sempre se fazendo. A sua identidade pessoal e profissional, 

portanto, é resultado dos encontros e escolhas que faz durante a vida. Tem a ver com sua 

própria condição de ser humano. 

A construção de identidades  é um processo sócio-histórico vinculado à 

humanização do homem. A identidade profissional não se descola das múltiplas  

experiências de vida, tanto pessoal quanto profissional . (FARIAS et al.,2009 p.56) 

 

Além de possuir uma identidade que é continuamente transformada, a profissão 

docente, em concordância com  Tardif e Lessard (2014), pode ser analisada por três aspectos: 

atividade; status e experiência. Para os autores, a docência, no que se refere à atividades, 

entre outras características descritas pelos autores, é um trabalho reconhecido, planejado e 

formalizado. É reconhecido pois necessita de formação adequada; apoia-se em práticas que se 

estabeleceram favoravelmente ao ensino com o  passar dos anos e é uma atividade planejada. 
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Quanto a docência possuir o aspecto de status, os autores afirmar que este corresponde a 

identidade dos profissionais. A mesma é construída e por ela há definição de papeis e dos 

atores. O último ponto trazido pelos autores é referente à experiência, esta corresponde ao 

modo como os trabalhadores vivenciam o trabalho e por ele, recebem significado. 

Corroboramos  também com os autores, quanto a definição da  docência como a 

atividade de interação entre humanos. A docência é um trabalho o cujo objetivo: 

 

“A docência é um trabalho cujo objetivo não é constituído de matéria inerte ou de 

símbolos, mas de relações humanas com pessoas capazes de iniciativa e dotadas de 

uma certa capacidade de resistir ou de participar da ação dos professores. Então 

acreditamos que esse tipo de objeto possui determinações específicas que 

condicionam a própria natureza do trabalho docente. É o âmago das relações 

interativas entre os trabalhadores e os “trabalhados” que irradia todas as outras 

funções e dimensões do métier. (TARDIF; LESSARD, 2016 P.35)” 

 

Ao realizar a análise sobre a matéria prima do trabalhador industrial e o 

profissional docente, os autores percebem a nítida diferença entre o objeto a ser transformado, 

pertencente a cada tipo de trabalho. O trabalhador industrial tem em mãos uma matéria inerte, 

sem vida, moldável à sua vontade. Quanto ao docente, os autores abordam que o objeto é 

humano e este modifica a natureza da atividade deste trabalhador. Ensinar é trabalhar com 

seres humanos em interação. 

Para Farias (et al.,2009 p.56), o exercício da docência roga para si saberes 

especializados. Porém, os mesmos são estruturados por variadas  relações, a partir delas 

constroem-se continuamente, em ambiente de trabalho, o processo de humanização dos 

professores  e dos sujeitos. 

Reconhecemos com Monteiro (2015) uma outra possibilidade de ver o trabalho 

docente. Para os autores, educar é exercer um poder de comunicação. É um processo de  

comunicação de comportamentos, saberes, atitudes. Pela educação, as identidades individuais 

são configuradas. A educação é um fenômeno humano, antropológico e ontológico, pois para 

o autor, ela é constituinte de cada ser humano. 

Machado (2016) defende que o objetivo maior do ato educativo é a transformação 

e conservação. A transformação por ação educativa do indivíduo requer tempo e esperança. 

Algumas práticas realizadas só têm resultados a longo prazo. A alfabetização de um senhor ou 

senhora que decidiu sua vida ao trabalho, requisita para a prática educativa respeito à sua 

história e fé na possibilidade de sua transformação. No entanto, educar é perceber o que 

precisa ser reconhecido e valorizado. Muitas vezes, alunos trazem um conhecimento de vida 
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bem diferente do docente, e estes precisam estar atentos às influências culturais que marcam  

vida de seu alunado. A propagação de um novo conhecimento não dará fim ou esmagará o 

conhecimento que é vivenciado pelos discentes. Educar é um exercício de valorização de  

práticas culturais mediante a sua conservação, pois elas são frutos da diversidade brasileira. 

A LDB define e reconhece os profissionais para atuarem na sala de aula de 

Educação Básica, no inciso I, do artigo 61: 

 

Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em 

efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: 

 I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio. 

 

Legalmente, são profissionais habilitados para atuarem no processo de ensino e 

aprendizagem. A característica do heroísmo ou da missão redentora, aqui não cabe. O Estado 

Brasileiro se compromete em lei, destacar também, qual deverá ser as prerrogativas desse 

profissional. As instruções legais que serão apresentadas se acomodam a toda formação 

escolar básica e também se aplicam à modalidade EJA. 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:  

I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino;  

 

 

A palavra incumbência expressa no artigo 13º da LDB traz um sentido importante 

para a atuação docente: missão; encargo; obrigação; dever; responsabilidade. Esse 13º terceiro 

artigo tem grande importância para o entendimento da ação do Professor não apenas como 

transmissor de informação.  

Esses dois incisos merecem destaque pois agregam à categoria profissional a 

valorização de sua autonomia formativa e o aproveitamento de toda sua vivência como 

profissional. Nesse momento da lei, o docente é expresso como um profissional que tem 

condições de agregar ao contexto onde ensina. A elaboração de seu trabalho representa o 

aspecto racional, reflexivo e planejado de sua atuação. É onde ele descriminará qual a melhor 

forma proverá o ensino em sala de aula, considerando o contexto, materiais, alunos, apoio do 

corpo técnico para suas práticas pedagógicas, etc. 

Ainda no artigo 13 temos: 

 

III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;  
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Nesses dois Incisos, observamos a própria materialização da atuação docente no 

seu saber-fazer. O Docente a todo momento deverá estar atento ao processo de aprendizagem 

que se instaura em sala de aula com os alunos. A apreciação de dificuldades cognitivas que 

podem ser causadas por aspectos  relacionais entre os alunos ou entre os alunos e sua pessoa, 

ambiente de aprendizado; fatores familiares; doenças visuais; depressão e entre outras coisas,  

podem ser elementos de entrave ao recebimento do conhecimento por parte do aluno. Dessa 

forma o professor não deve tomar os erros  notas baixas ou falta de entendimento como 

elementos de menosprezo ou de indiferença. Pois legalemente ele é incubido dessa 

responsabilidade. Há uma carga de resposnsabilização sobre sua atuação. Com a atenção 

necessária, o porfissional poderá requerer ajuda de outros profissinais e da família para que o 

aluno não tenha perdas em sua vida escolar. 

Continuando a análise de quem é o professor para a LDB, observa-se no Inciso V do 

artigo  13: 

 

V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

 

O Legislador expressa nesse momento a obrigação funcional do docente. O 

trabalho do Docente não se resume a aula, ele se compõe de um amplo comportamento dentro 

do espaço educacional escolar. Planejar, avaliar e desenvolver-se  profissionalmente são 

aspectos que circundam sua profissão. Ou seja, legalmente o professor é compelido a 

participar ativamente dos planejamentos existentes na Escola. Levando em consideração que 

o planejamento escolar já é reflexo de planejamentos educacionais que ocorrem em níveis 

maiores da educação. Materializados no Plano Municipal de Educação  de João Pessoa (2015-

2025). A avaliação é uma ação pedagógica que reflete no aluno e no professor. O zelo 

avaliativo para com o aluno, traz reorientações ao modo pedagógico do Docente. Dessa 

forma, a Lei prescreve e ordena ao professor uma ativa atenção sobre o seu modo de atuação. 

É através dessa análise contínua, juntamente com os alunos, que ele obterá algumas respostas 

sobre a condução de seu trabalho. Por fim, a LDB destaca a responsabilidade do profissional 

com seu desenvolvimento profissional. A melhora do currículo do professor tem, 

primeiramente, que partir de uma vontade própria. Se vai ser através da  formação privada ou 
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pública é outra questão. É o entendimento da Lei orientando ao professor não parar diante da 

era da informação. 

No último Inciso do artigo VI – colaborar com as atividades de articulação da 

escola com as famílias e a comunidade. 

A atuação do docente da  EJA acompanha  naturalmente o que foi descrito pela lei 

no artigo 13º. É um profissional que carrega consigo uma grande responsabilidade diante da 

diversidade que o encontra em sala de aula, dessa forma, sua formação e preparo é de suma 

importância para o processo educacional na modalidade. Toda redação legal que compõe o 

décimo terceiro artigo da LDB cabe aos docentes que atuam na EJA.  

 

a heterogeneidade do público da EJA merece consideração cuidadosa. A ela se 

dirigem adolescentes, jovens e adultos, 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) 

 

Mediante a características da modalidade, reconhecemos que o processo de 

formação do professor necessariamente precisa ser especializado, para atender ao contexto 

educacional, composto de variações cognitivas e comportamentais. A formação docente 

requer, dessa forma, práticas inclusivas e que respeitem a diversidade. Todavia, reconhecemos 

que a formação continuada promoverá o fortalecimento da profissionalização e 

profissionalidade para a valoração e enfrentamento da diversidade apresentada. 

A modalidade requer, igualmente o entendimento e debate contínuo sobre a 

profissionalização e profissionalismo da docência, para que o magistério, neste contexto, seja 

direcionado por um olhar de entendimento legal a esta profissão. Dessa forma, o aspecto 

crítico político coloca-se com um importante elemento para o cumprimento da carreira do 

magistério nessa modalidade e para o momento político que estamos vivendo, particularmente 

com o Governo de Michel Temer, que tem demonstrado ideias e práticas para o 

desmantelamento das conquistas sociais, inclusive as conquistas educacionais. 

 

3.1 UMA ANÁLISE SOBRE A DOCÊNCIA: A FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA 

 

A formação necessariamente precisa acontecer na vida de um professor. É o aporte da 

escolha de sua profissão. Para o início da sua carreira, a ele é ofertado a formação inicial.  
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A formação docente no Brasil é uma conquista. Entendida como um direito, ela possui 

grande importância na vida de um docente. Desde a sua escolha ou preterição à continuidade 

do curso. É o momento onde o profissional adquire o conhecimento necessário para inciar ou 

continuar sua carreira. Na Lei de Diretrizes e Bases da educação diz: 

 

 

 

 

  Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. 

§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de 

colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos 

profissionais de magistério. 

 

A formação inicial é o curso, neste caso,  em nível superior necessário para todo 

profissional exercer sua profissão. Ao docente ocorre a mesma obrigação. Observamos 

portanto que os poderes, Federal, Estadual e Municipal estão incumbidos dessa 

responsabilidade quanto a formação inicial, continuada e dos cursos de capacitação. 

Observa-se que a formação continuada, tal Gatti; Barreto; André (2011 P. 89) cria 

bases para a profissionalidade do professor e para a constituição de sua profissionalização. É 

ela quem fornece condições para o docente exercer sua prática educativa. Para a autora não há 

profissionalização sem a formação, através de uma sólido conhecimento e bases de ação. 

Além disso à formação inicial é indispensável reconhecimento social. 

 

Com essas concepções, coloca-se a formação de professores para além do 

improviso, na direção de superação de uma posição missionária ou de ofício, 

deixando de lado ambiguidades quanto ao seu papel como profissional. Profissional 

que tem condições de confrontar-se com problemas complexos e variados, estando 

capacitado(a) para construir soluções em sua ação, mobilizando seus recursos 

cognitivos e afetivos. (GATTI; BARRETO; ANDRÉ  2011, P.89) 

 

Enquanto formação inicial ou continuada, concordamos com Gatti (2003) quando 

aborda ser um pensamento simplório a ideia de que o acesso a conhecimentos informativos 

são suficientes para a melhoria profissional do educador. O conheceimento está entranhado na 

vida social e alicerça condições sociais e identitárias daqueles que os compartilham. Dessa 

forma as propostas formativas devem levar em consideração  as condições individuais, 

subjetivas e sociais que vivem os profissionais. 
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Dessa forma,  compreendemos que o profissional não se sustenta em sua profissão 

apenas com o arcabouço teórico desprovido de consideração sobre suas vivências.  Ainda, 

para a autora, a formação inicial gera, quando bem realizada a possibilidade da continuidade 

dos estudos. 

Para entendermos a importância da formação inicial  para a docência quanto a sua 

profissionalização e profissionalidade, destacaremos o pensamento de Monteiro (2015), o 

qual traz alguns apontamentos importanates para o entendimento de Gatti; Barreto; André 

(2011). 

A docência configura-se como uma profissão. Como Direito e Medicina, a 

docência é uma das mais antigas ocupações no que se refere a organização socioeconômica do 

trabalho   (TARDIF; LESSARD, 2014 P.20). 

Sobre profissão, Monteiro (2015 p.33) a define como a manipulação de 

conhecimentos específicos para a decisão e solução de problemas, e demandas individuais ou 

coletivas. O mesmo autor define que a profissionalização (p.15-16) é o processo por onde 

uma dada profissão é construída pelos que a praticam coletivamente e como “meio de 

realização pessoal”.  

E quanto à profissionalidade o autor a define como a característica geral de uma 

profissão, ou seja, qualidades que a diferencia de outros grupos. Portanto, ele demarca níveis 

de profissionalidade e são 4: 

 

O valor de serviço, isto é a importância para as pessoas e para a sociedade do objeto 

da atividade profissional. 

Conteúdo identitário, formado pelos saberes, valores e qualidades que distinguem 

uma profissão e seus membros. 

Autonomia profissional, ou seja, a independência e a responsabilidade com que a 

profissão pode ser individualmente exercida e coletivamente gerida. 

Estatuto profissional e social, que se traduz em rendimentos, influência e prestígio. 

(MONTEIRO, 2015 P.25-26) 

 

O valor da profissionalização da docência, para  Gatti; Barreto; André (2011) é 

um forte componente da sua imagem social. Dessa forma, entendemos com esses autores que, 

acompanhadas pelo processo de profissionalização e profissionalidade, a atuação docente 

necessita de uma formação inicial de qualidade, onde o professor possa construir 

gradativamente seu caminho profissional. 

A profissionalização e profissionalidade do docente só ocorrerá de modo 

significativo à sociedade quando a formação: 
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romper de forma radical com práticas formativas cujos parâmetros fixos e pré-

derteminados, derivados de processos estanques e conclusos, negam os professores 

como sujeitos produtores de conhecimento.Ttal abordagem é marcada pela cisão 

entre o espaço de formaçâo do trabalho. (FARIAS et al.,2009 p.67) 

 

 

Para Pimenta (1999), da formação espera-se que desenvolva pontencialidades: 

 

espera-se da licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, 

atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente irem construindo seus 

saberes-fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino como 

prática social lhes coloca no cotidiano. Espera-se, pois, que mobilize os 

conhecimentos da teoria da educação e da didática necessários à compreensão do 

ensino como realidade social, e que desenvolva neles a capacidade de investigar a 

própria atividade para, a 

partir dela, constituírem e transformarem os seus saberes-fazeres 

docentes, num processo contínuo de construção de suas identidades como 

professores. PIMENTA (1999 P.18) 

 

Concorda-se também com Machado (2012) ao defender que a formação docente não 

pode negar a dimensão política pois: 

 

Democracia e Educação são duas faces de uma só moeda: uma se alimenta da 

existência da outra. A educação busca a construção da consciência crítica que nos 

habilita a viver em sociedade, regulados por normas e princípios éticos. A formação 

do professor não pode subestimar tal dimensão política.  

 

A leitura da sociedade necessita passar pelo crivo da análise crítica. Democracia e 

educação são faces da mesma moeda. 

Desta forma, destaco para esse trabalho, que além da possibilidade de acensão na 

carreira docente, como melhoria de salários, por exemplo,  a formação continuada propicia ao 

professor, rupturas e reformulações com posturas que são expressas na sociedade. O professor 

aprimora-se para: aperfeiçoar os caminhos da sua carreira docente, em segundo momento, 

romper ou formular posturas, que muitas vezes, diante de sua prática docente e 

posicionamento pessoal podem-se apresentar como dogmatizantes e até ser vistas como  

atitudes extremistas e por fim, lançar aos contextos onde atua, a possibilidade do ensinamento 

crítico ao conteúdo vivenciado. 

A formação inicial, portanto, demonstra estes aspectos: confere Profissionalização e 

profissionalidade e possibilita a desenvolvimento dos saberes-fazeres dos alunos, através da 

ótica da realidade social em que vivem e a continuidade de seus estudos através da formação 

continuada. Tais aspectos citados, e inclusive o político, são elementos necessários para a 

formação continuada.  
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A Formação Continuada também está prevista na Lei de diretrizes e bases da educação 

Brasileira: 

§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão 

utilizar recursos e tecnologias de educação a distância.  

§ 3º A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino 

presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação a 

distância 

 

As mudanças do mundo do trabalho provocaram mudanças nas formações 

profissionais. Conforme Gatti (2008), foi em fim do século XX, especialmente nos países 

desenvolvidos que a formação continuada se tornou necessária para todos os setores 

profissionais inclusive para a educação. Foi considerada como um aperfeiçoamento nas 

formações profissionais. No Brasil não foi diferente a investida em formação continuada, 

houve ampliação do entendimento sobre a formação contínua em tempo de serviço, todavia se 

tornou o provimento de uma precária formação inicial, e que necessariamente não eram de 

aprofundamento e de desenvolvimento de conhecimento. 

Para Gatti (2008), há uma vasta possibilidade de se entender a formação 

continuada. Observando os estudos feitos a partir do fim da década de 90, a autora aponta que 

tais estudos a abordam como cursos de formações realizados após a graduação ou após início 

do trabalho no magistério e também tido como atividades que contribuam para o desempenho 

profissional, como por exemplo, os congressos, trocas entre os professores, reuniões 

pedagógicas, etc. A necessidade de renovação e de atualização foi criada mediante às 

demandas da sociedade contemporânea e aos novos desafios criados para o setor educacional. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a Lei 9394/96, a LDB, 

contém  a expressa possibilidade da formação ao docente. Os cursos à distância são um aporte 

à formação continuada. Para Machado (2016, P.8), “Estamos docemente condenados a estudar 

continuamente, a nos aperfeiçoar sempre.” Para ele, o professor também pode escolher o que 

vai delinear os seus estudos. A formação docente também acontece fora dos espaços definidos 

para a oferta da capacitação. Na própria escola a formação docente pode acontecer de forma 

que o momento da atuação ela também pode acontecer. A formação continuada orienta, 

reorienta e rompe com pensamentos existentes na vida pessoal, profissional do docente, assim 

como também toca a vida de estudantes que o cercam. 

A Lei Darcy Ribeiro (LDB 9394/96) termina no parágrafo acima. Ela ainda 

continua a nos 4º e 5º parágrafos: 
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§ 4º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão mecanismos 

facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível 

superior para atuar na educação básica pública. 

§ 5º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a 

formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública 

mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência. 

 

A LDB ainda prevê uma atuação de apoio e permanência ao alunado. A evasão pode 

acontecer pode alguns fatores: 

 

As causas da evasão, segundo Garcia Et al Paredes (1994), estão vinculadas a 

fatores internos, que são relacionados ao curso e podem ser classificados em 

infraestrutura, corpo docente e assistência socioeducacional; e a fatores externos, 

que são relacionados ao aluno, tais como vocação, aspectos socioeconômicos e 

problemas de ordem pessoal. Dias et al. (2010) acrescenta nos fatores internos, a 

deficiência na assistência socioeducacional - que é um conjunto de projetos e ações 

que visam à integração do aluno com a universidade.(apud Ggarcia et al 2015  P.2) 

 

 

Além das causas apontadas acima, podemos acrescentar a inadiplência (quando 

em Faculdades privadas); fatores étnicos, a falta de perspecitivas na profissão escolhida e 

fatores relacionado ao gênero. Dessa forma, mediante a várias situações que podem gerar a 

evasão do aluno, a lei reconhece a necessidade de apoio e estímulo à formação docente. 

Ainda de acordo com Gatti (2008), alguns administradores públicos, instituições 

da sociedade civil financiadoras, passaram a se preocupar com a qualidade e eficácia. Os fins 

dos anos noventa, a formação de professores entrou na pauta mundial, devido as contínuas 

mudanças no mundo do trabalho que passou a contar com tecnologias da informática e o 

baixo desempenho escolar de grandes parcelas da sociedade, observadas pelos governos:  

 

Documentos internacionais diversos enfatizam essa necessidade e essa direção. 

Dentre eles, destacamos três documentos do Banco Mundial (1995, 1999, 2002), em 

que essa questão  é  tratada como prioridade, e neles a educação  continuada é 

enfatizada em seu papel renovador; o documento do Programa de Promoção das 

Reformas Educativas na América Latina (PREAL, 2004); e, como marcos amplos, a 

Declaração mundial sobre a edução superior no século XXI: visão e ação  e o texto 

Marco referencial de ação prioritária para a mudança e o desenvolvimento do ensino 

superior (UNESCO, 1998); a Declaração de princÌpios da Cúpula das Américas 

(2001); e os documentos do Forum Mundial de Educão (Dacar, 2000). Em todos 

esses documentos, menos ou mais claramente, está presente a ideia de preparar os 

professores para formar as novas gerações para a nova economia mundial e de que a 

escola e os professores não estão preparados para isso. (GATTI,2008 P. 62) 

 

De acordo com FREITAS (2014), as atuais políticas de educação têm dado 

atenção à formação dos docentes. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Educação-CNE vem 

trabalhando desde 2013 nas diretrizes para uma política nacional de professores e para a 
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educação básica, com o fim de atender a demandas urgentes que ainda não foram seriamente 

enfrentadas a nível nacional sobre a formação/profissionalização e valorização dos 

educadores. Porém, observa-se uma degradação da profissão, pois o que ocorrem ainda são 

trabalhos isolados e fragmentados esforços que têm se mostrado insuficientes e que também 

influenciam na degradação da profissão. 

As mudanças acerca da valorização para a formação tem o peso Neoliberal. A 

melhoria da qualidade dos profissionais da educação, tem ligação direta com a formação de 

um capital humano pronto a atender as demandas de mercado apresentadas pelas novas 

configurações tecnológicas.  

A equação proposta quando se coloca a questão como foi anteriormente delineada È 

simples: melhorando a economia, melhoram as condições de vida e pode-se ser mais 

feliz. A educação  ajuda a melhorar a economia, pela qualificação das pessoas para a 

sociedade do conhecimento e do consumo. (GATTI,2008 P.63) 

 

Cabe novamente reafirmar que as políticas públicas educacionais brasileiras 

sofrem a esmagadora interferência do neoliberalismo. O caminho da formação continuada é 

aprimorar a educação para melhor atender a expectativas internacionais, como no caso, por 

exemplo, do Banco Mundial.  

Para Gatti (2003), a ênfase nas competências foram elementos objetivados pelas 

mudanças requisitadas e norteadores das ações políticas continuadas instaladas pelos 

governos. A competência deveria atingir alunos e professores, estes deveriam, portanto, serem  

competitivos social e economicamente.  

Nílson Machado (2016) define o professor competente como a habilidade de 

movimentar o conhecimento para realização do que se deseja. 

Nesta pesquisa, entendemos que ser docente não é um processo que se torna 

estático ao passar do tempo. Como afirma Araújo et al (2012), a formação acontece no 

desenvolvimento profissional e pessoal, e sofre interferência do período e momento histórico. 

Falar de Formação de Professores é constatar a defesa a prática da Valorização dos 

Profissionais da Educação. É um princípio do ensino da Educação Escolar, presente no artigo 

206 da Constituição Federal: 

 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 

2006) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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Na LDB, o mesmo texto está descrito no Inciso VII do artigo 3, onde minucia os 

princípios do ensino com a seguinte redação: “O ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios... (VII) “valorização do profissional da educação escolar”. 

O Plano nacional de Educação (PNE), estabelecido pela lei 13.005/3014, reforça 

de maneira incisiva a valorização do profissional de educação. No documento disponibilizado 

pelo MEC, denominado: “Planejando a Próxima Década Conhecendo as 20 Metas do Plano 

Nacional de Educação” (Mec, 2014), vê nas metas expressas no plano, para os profissionais 

docentes,  como “um bloco de metas que tratam da valorização dos profissionais da educação, 

considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas”. Ou seja, a valorização 

do profissional é parte condutora dos outros pontos a serem alcançados como Universalização 

do Ensino Infantil, Educação Fundamental, Médio; Alfabetização de todas as crianças; Oferta 

de educação integral; Atingir médias referenciais propostas para o Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB); Aumentar taxas de alfabetização; Ofertar a educação de jovens e 

adultos integradas à educação profissional; Triplicar as matrículas nas escolas de educação 

profissional de ensino médio. Dessa forma, as metas concernentes para a valorização 

profissional se destacam abaixo: 

 
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política 

nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e 

III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que 

todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação 

específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam.  

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a 

todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua 

área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino.  
Meta 17: valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais 

com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE.  

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira para 

os(as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de 

ensino e, para o plano de carreira dos(as) profissionais da educação básica pública, 

tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, 

nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

 

 

Para Carneiro (2015), o princípio da a valorização do profissional percorre toda o 

debate sobre educação. Há limite sobre a sua operação. É necessário que a sociedade, a 

cobrança às autoridades e a materialização desse princípio. O autor ainda ainda reitera: 
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Questões como carreira de magistério, piso salarial profissional, formação, política 

de capacitação, concurso para ingresso na carreira e mecanismos de atualização 

permanentes são fulcrais no âmbito da valorização do profissional da educação. 

Nada disso, porém, ganhará expressão enquanto a sociedade não disser o que deseja 

de sua escola, e em decorrência, que tipo de professor deseja para trabalhar nessa 

escola. Enfim, sem bons salário não há boa escola, nem há bom ensino e, com 

certeza, haverá subeducação, conceito que pertence ao mundo do faz de conta e da 

pedagogia da ilusão. (CARNEIRO, 2015 P.70) 

 

Dessa forma, entendemos que a Formação (Inicial e Continuada) parte integrante 

correspondente à valorização Docente não é um favor político, ou ação piedosa. É que norteia 

a elaboração da educação. 

 

3.2 A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. UM PRINCÍPIO. 

 

A palavra “Princípios” não está expressa de maneira aleatória na lei. Ela é um 

termo que traz significados para o entendimento de como o direito está expresso para a 

sociedade. 

No latim, principiu, denota o começo de tudo. É a base, o fundamento de algum 

fenômeno. No dicionário Houaiss, há a ideia de início, começo, a existência inicial de algo, 

ação ou processo. E é para as Leis expressas que pretendemos analisar, esse conceito. 

Para Reale (2002), os princípios gerais de direito são enunciados normativos que 

possuem significação genérica, e organizam e orientam o entendimento do ordenamento 

jurídico,  seja para cumprimento ou integração ou  para a criação de novas normas.  

Segundo Silva e Franzolin (et al, 2013), os princípios gerais do direito: 

 

correspondem à cultura jurídica, aos elementos de direito extraídos historicamente 

do pensamento filosófico, das pesquisas científicas, e compreendem também às 

máximas supremas de valores como a verdade, a liberdade, a igualdade, a justiça, a 

democracia. Definem-se como regras ou cânones consagrados pela história, pelos 

costumes, pelo direito natural, pela consciência humana, pelo bom senso, pela 

razão.  

 

Rodriguez (2015) através do estudo da Teoria dos princípios, expressa a dimensão 

que os mesmos ocupam no sistema jurídico moderno. São normas de grande relevância que 

transmitem pensamentos morais. Portanto, eles possuem particularidades, devido a sua 

superioridade no ordenamento jurídico. Dessa forma, as características dos “princípios” são: a 

característica da a) generalidade; b) primariedade; c) dimensão axiológica; d) objetividade; e) 

transcendência; f) atualidade; g) polifomia; h) vinculabilidade; i) aderência; j) 
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informatividade; l) complementariedade; m) natureza finalística do comportamento 

prescritivo; n) normatividade jurídica.  

A análise de cada traço de cada característica se faz importante para entendermos 

a profundidade em que o legislador entendeu a valorização dos profissionais da Educação. 

A Generalidade implica no grande alcance e geram outros princípios 

infraconstitucionais e regras constitucionais. 

Acerca da Primariedade, a autora explica que os princípios têm o caráter da 

primariedade histórico, jurídico, lógico e ideológico. É a legitimação de valores culturais que 

no decorrer do tempo foram proclamados pela sociedade, aqui observa-se a primariedade 

(antecedente, podemos também dizer). A partir dos princípios  podem se iniciar a elaboração 

de normas, eles são, portanto, a estrutura do Estado enquanto sistema constitucional, nesse 

ponto temos a representação da primariedade jurídica. Em outro momento são o fundamento 

da identidade constitucional, pois a partir deles se formam a lógica que sustém a 

compatibilidade  e coerência das normas jurídicas. Á vista disso observamos a primariedade 

da lógica. Por último, os princípios são o resultado das ideias de Direito que prevalece no 

ordenamento estabelecido juridicamente. Portanto, observa-se a primariedade ideológica. 

A característica da Dimensão Axiológica manifesta-se ao ponto que os princípios 

constitucionais não são verdades absolutas, porém possuem importante dimensão axiológica, 

pois seu conteúdo é regido pela ética  e o ideal de Justiça entendido por um povo. 

A outra característica, é a Objetividade. Apesar de ter o traço da generalidade, eles 

ofertam  convicções de certeza jurídica e segurança que o direito assegura a cada pessoa. 

Pela característica da Transcendência, a elaboração e formalização das normas é 

dominada pelo conteúdo normativo dos princípios constitucionais que abrangem a leis 

estatais. 

A característica da Atualidade - Em cada momento histórico, os princípios 

constitucionais se apresentam na capacidade de manter perfeita sintonia com as demandas, 

anseios e ideais concebidos por determinado povo em seu ordenamento jurídico. 

A característica da atualidade possibilita a Poliformia. Podem mudar os princípios 

constitucionais, para que se adequem a novas realidades postas pela sociedade. Garantem a 

multiplicidade de sentidos que prosseguem, com a finalidade de que haja permanência, 

presença e eficácia social e jurídica no sistema constitucional. 

A Vinculabilidade diz respeito à vinculação das regras constitucionais e normas 

infraconstitucionais ao que é colocado através dos princípios constitucionais. A vinculação 
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obriga magistrados legisladores, administradores, e também todos os cidadãos da sociedade 

política. 

A característica da Aderência diz respeito a obediência aos princípios da Lei 

suprema.   

Pela Informatividade entende-se que os princípios constitucionais são a ordem 

primeira e primária de todas as diretrizes jurídicas. Eles são a origem do alicerce e entidades  

jurídicas e informam, expressam o aparelho jurídico de um Estado. 

Na característica da Complementaridade, o modelo do ordenamento jurídico-

constitucional é organizado pela associação e a reunião de todos princípios constitucionais. 

Eles se integram e são dependentes uns dos outros. Seu entendimento não se dá forma 

separada e sua interpretação se obtém  do entendimento de todos eles; 

O atributo da Natureza Finalística do comportamento prescritivo. É o ideal a ser 

atingido.  

Na propriedade da Normatividade jurídica, observa-se que os princípios 

constitucionais possuem qualidade de norma jurídica e significação de direito. 

Lenza (2012 p.164) nos afirma que os princípios são normas. Para Carneiro (2015 

p.53), os “Princípios da Educação” são os fundamentos que antecedem a organização da 

educação. Ele contiua a explicação etimológica  e semântica do termo “princípio”. 

 

São a substância e os acidentes que dão estrutura, através de correlações, ao 

fundamento ontológico da educação. Portanto, os princípios estão hospedados nas 

propriedades transcendentais do ser, no caso, da educação. (CARNEIRO,2015 P.53) 

 

A análise desses dados apresentados nos revela algo de importância crucial. A 

valorização dos profissionais do magistério tem força de lei. Porém está sendo tratada como 

plano de governos. A sua obediência é algo que já foi determinado pelo legislador.   

Conforme Carneiro (2015), a valorização do profissional da educação escolar tem 

sido o foco da reforma educacional em todo o mundo. Há um agudo processo de 

proletarização dos professores. A Emenda Constitucional/EC 53/06 deu nova configuração a 

esse princípio. O concurso de provas e títulos é uma  forma de acesso aos profissionais e 

tática para valorização profissional do docente. Pois o serviço temporário de educação tem 

sujado os sistemas de ensino, porque entram muitas vezes sem avaliação. Nisso ocorre duas 

consequências diretas: o uso político partidário do magistério como cabide de emprego e a 

descaracterização do docente como profissional. 
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Para Brzezinski (2014), há diferentes projetos políticos que dão suporte  às 

políticas de formação de professores e no espaço do poder há uma tensão permanente. Entre 

dois modelos existe a disputa. O primeiro, baseado na concepção histórico social e que tem 

como paradigma educacional as relações entre cultura, sociedade e educação. Esse paradigma 

educacional entende que a formação do profissional é um processo que se inicia na formação 

inicial e continua por toda vida profissional. Este é marcado pela criatividade, reflexão, crítica 

e o discernimento sobre a identidade cultural de todos os personagens que estão passando  

pelo processo formativo. Já o segundo projeto, entende a educação como  mercadoria e nega a 

formação humanista e rendem-se às ordens dos patrocinadores estrangeiros, centrados na 

“qualidade total da educação”, onde existe pouca qualificação, baixa remuneração e 

exploração entre os docentes. 

 

 3.3 A FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA EJA 

 

A formação inicial  específica, de acordo com o Parecer CNE/CEB 11/2000  (pag. 

56), prevê além das orientações gerais para a formação do Professor, deve incluir exigências 

formativas para a singularidade dos alunos da EJA, dessa forma, o diálogo deve ser exercido 

na prática pedagógica.  

Nacionalmente, a formação de Docentes para atuar na EJA tem  predominância 

dos Cursos de Formação Continuada. Estes podem ocorrer através da modalidade de cursos à  

“distância” 

A Universidade Federal da Paraíba, no ano de 2016, aprovou através da 

Resolução 64/2006, a disponibilização para o curso de Pedagogia a área de concentração em 

Educação de Jovens e Adultos. 

 

4 A PESQUISA DE CAMPO 

Para a compreensão da pesquisa, se faz necessário apontar o local e quais 

elementos que configuram todo o contexto a ser estudado. Desta forma, a análise do sistema 

ao qual está integrada a escola, que será foco de estudo, apresenta-se como um caminho 

inicial para a análise dos encaminhamentos burocráticos e pedagógicos pertencentes ao 

trabalho da escola escolhida. 

A secretaria de Educação do Município de João Pessoa compõe o Sistema 

Municipal de Ensino, sancionado pela Lei  n.º 8.996, de 27 de Dezembro de 1999,  pelo 

prefeito ligado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro-PMDB, Cícero Lucena. O 
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texto legal passou a definir quais setores iriam compor os órgãos do Sistema e se encontrou  

harmoniosamente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira-LDB, a Lei 

9394/96. Versa sobre a competência burocrática dos diversos setores que o forma e traz 

consigo, a obediência a princípios defendidos pela LDB, como por exemplo, a Gestão 

democrática; garantia de Padrão de Qualidade e a Coexistência de  instituições públicas e 

privadas de ensino. 

Para Souza Júnior (2017), Fernando Henrique Cardoso, orientado pelo 

Neoliberalismo promoveu várias ações políticas educacionais na década de  noventa. Aprovou 

o texto da LDB/9394-96, assim como, os Parâmetros Curriculares nacionais, o Fundo de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e valorização do Magistério- FUNDEF,  entre 

outras ações. Tal reforma educacional estava ligada a organismos internacionais, como o 

Banco  Mundial, por exemplo. Suas diretrizes tinham o objetivo de promover acumulação de 

capital humano para propiciar o crecimento da economia e amenizar a pobreza.   

Oliveira e Tochi (2012) afirmam que com a posse de Fernando Henrique Cardoso 

em 1995, as políticas educacionais passaram ser orientadas pelas diretrizes dos agentes 

internacionais financeiros, como o Banco Mundial, cujos parâmetros guiaram a reforma da 

educação no Brasil. Esta passou por muitas mudanças, porém, não contou com o acréscimo do 

investimento financeiro na manutenção e desenvolvimento do sistema educacional. As 

mudanças, ao contrário do que ocorriam nos governos anteriores, aconteceram em vários 

âmbitos, graus e níveis do ensino.  

Lei N.º 8.996, de 27 de Dezembro de 1999, demonstra a delimitação dos órgãos 

que farão parte do sistema educacional.  

O artigo 17 e 18 da referida lei, expressa ação municipal de acompanhamento 

através de conselhos acerca da manutenção da Educação; valorização de Magistério e 

alimentação escolar.  

 

Art. 17 – O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 

de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério tem atribuição controladora, fiscalizadora, deliberativa e consultiva, nos 

temas relacionados a receitas e despesas com o ensino fundamental, conforme a lei 

específica.  

 

Concorda-se com Severino (2014) quando expressa que as várias intervenções na 

LDB  buscam o estabelecimento e defesa da implantação de ações políticas educacionais e 

servem para a elucidação de questões ambíguas no texto legal, além de que aquelas são 
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também retorno  de demandas e lutas  de grupos da comunidade educacional. No que se refere 

às mudanças, observa-se ainda, segundo o autor, uma característica acentuada do atendimento 

a inclusão de categorias que não foram acolhidos na obtenção dos direitos educacionais. A lei 

recebeu, portanto, especificações e maiores definições.  

Cabe aqui, portanto, ressaltar a ideia que estará sempre presente na construção 

dessa pesquisa: as políticas educacionais sofrem interferências ideológicas e também de 

instituições financeiras internacionais. A força motriz que provoca mudanças nas políticas 

educacionais brasileiras nem sempre partem em conformidade com os movimentos sociais ao 

defenderem matérias inclusivas no texto legal. Pelo contrário, muito do que se tem visto no 

decorrer dos anos são forças em disputa, que tentam ter sua hegemonia cristalizada em lei.  

As medidas implantadas no sistema nacional de educação, afirma Severino 

(2014),  são direcionadas por organismos estrangeiros que financiam o Brasil, norteados pelo 

neoliberalismo, ligadas à concepção tecnicista de formação do indivíduo. Ou seja, a 

preparação para o mercado de trabalho é o ideal desse modelo de influência. Nesse contexto, 

o modelo emancipador de educação, vinculado com a construção da cidadania, não tem força 

para se sustentar  através das lutas dos movimentos sociais. Para ele, o Estado Brasileiro não é 

agenciador dos direitos coletivos e das minorias. 

O Estado é a representação dos mais privilegiados, ele é transformado em um 

mero instrumento de força. Não é um Estado de direito, e si um Estado de Fato, onde  a força  

e dominação são quem determinam as decisões. O Estado é uma instituição privada, custeada 

pelo povo brasileiro. A Legislação Educacional Brasileira é um estratagema ideológico: 

“... Se, de uma lado , ela é vista pelos que dela dependem para contar com o usufruto 

de algum direito , de outro, ela é usada por aqueles que dela pouco precisam, para 

salvaguardar seus privilégios. A legislação educacional passa a ser então 

estratagema ideológico, prometendo exatamente aquilo que não pode conceder. Por 

isso mesmo, na medida em que grupos com interesses diferentes e oposto, que 

podem lutar por eles, acabam travando uma luta ideológica, ou seja, buscam servir-

se da legislação como um instrumento de garantia desses direitos. Mas acontece que 

quando esses grupos não são iguais, não se encontram em condições de igualdade 

real, como é no caso  na sociedade brasileira, a luta do grupo expropriado de seus 

direitos é uma luta legítima pelo seu dimensionamento utópico, ou seja, é uma 

reividicação em nome de uma referência universal, enquanto a luta, conduzida pelos 

já privilegiados, é uma luta eminentemente ideológica, ou seja tem referências 

universais falseadas, uma vez que está defendendo , de fato, interesses 

particularizados. (SEVERINO, 2014 P. 39 apud  SEVERINO, 1986) 

 

4.1  O PERFIL DO CAMPO DE PESQUISA 

A estrutura do Sistema Municipal de Educação de João Pessoa é dividida em 9 

pólos e é contemplado por 92 escolas e 82 CREIS com mais 18 escolas em tempo Integral. 
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Como objetivo de nossa análise, serão destacadas aqui, entre essas escolas, o pólo sete, 

contendo as escolas municipais que ofertam a Educação de Jovens e Adultos na área urbana. 

São elas: Escola Municipal de Ensino Fundamental Anayde Beiris; Duarte da Silveira; João 

Monteiro da Franca; Presidente João Pessoa e Lynaldo Cavalcante de Albuquerque. 

De acordo com Junior (2017), os pólos estão ajustados de acordo com  a 

localização das escolas nos bairros. As escolas estão classificadas, pela Secretaria de 

Educação do Município de João Pessoa, em dois padrões. As escolas com padrão “A”, 

funcionam nos três turnos: matutino, vespertino e noturno. Possuem turmas de educação 

infantil e turmas finais no ensino fundamental, juntamente com a EJA. Em sua administração 

conta-se com um diretor e três vice-diretores. As escolas que têm padrão “B”, funcionam nos 

turnos da manhã e tarde e comportam turmas da educação infantil e fundamental (1º ao 9º 

ano), com turmas de programas de EJA ou turmas com anos finais do ensino fundamental. 

Essas escolas são administradas por um diretor e dois vice-diretores. 

Figura 6: Localização da Escola Alfa 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               Fonte: Google Maps, com ilustração da Autora, 2018. 
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Conforme definido para a nossa pesquisa, o contexto sociocultural a ser estudado 

é   Escola Municipal da Prefeitura de João Pessoa. Denominamos a escola pelo no nome 

“Alfa”. A mesma situa-se  em um espaço limítrofe entre os bairros Costa e Silva, Ernany 

Satyro e Gauchinha. Os três bairros constam, social e geograficamente como bairros de 

periferia. A escola tem atualmente sofrido com índices de criminalidade que ocorrem entre 

essas comunidades. Porém, a instituição é referência para a população desta área e muitos 

responsáveis pela educação das crianças ou adultos, buscando o cumprimento do ensino 

fundamental, recorrem na busca do atendimento educacional. 

De acordo com os dados obtidos, com a Secretaria da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental “Alfa”, há 10 professores atuando no ensino noturno da EJA. Participarão desta 

pesquisa 5 professores, que estão atuantes na modalidade. Os requisitos para a escolha dos 

participantes foram dados primordialmente pela atuação na EJA e pelo fato de estarem 

envolvidos dentro do processo de mudanças políticas que envolvem a modalidade atualmente. 

Os dados, relacionados ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira-INEP, foram capturados em dois sites: o Qedu e CultivaEduca. 

A observação dos dados sobre a escola foram obtidos por dois sites que unem 

dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, o 

QEDU e Cultivaeduca. 

A escola escolhida é integrante do polo 7, integrante do Sistema educacional da 

Prefeitura Municipal de João Pessoa. A mesma fica na área urbana. A Escola Municipal de 

Ensino Fundamental “Alfa” funciona nos três turnos e oferta a Educação de Jovens e Adultos. 

De acordo com dados do INEP do ano de 2015, contidos no sítio QEDU, a escola 

obteve 427 matrículas ao total. Sendo 312 para os anos finais do ensino fundamental e por 

fim, 115  matrículas para a Educação de Jovens e Adultos.  

A Escola Municiapal “Alfa”, em  2015, obteve um IDEB de 3.6 para os anos 

finais, tendo como objetivo a referência 5.1. 

 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB foi criado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, em 2007, 

como parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). O IDEB é calculado 

com base na taxa de rendimento escolar (aprovação e evasão) e no desempenho dos 

alunos no SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) e na Prova 

Brasil. Ou seja, quanto maior for a nota da instituição no teste e quanto menos 

repetências e desistências a escola registrar, melhor será a classificação, numa escala 

de zero a dez. (PARAIBA, 2015, P.47) 
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Figura 7: IDEB da Escola ALFA (2015) 

              Fonte: www.qedu.org.br (Dados do Ideb/Inep 2015 

4.1.2 O PERFIL DO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL ALFA. 

 

Apresentar-se-á, nessa seção, um recorte quantitativo aproximado do corpo 

docente que compõe a escola escolhida para a investigação. A partir dele, a análise será 

dirigida pelo viés qualitativo. Pois, apesar de algumas categorias estarem delimitadas por 

porcentagem, o elemento da subjetividade é quem promoverá a análise complementar. Com 
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o devido entendimento da importância dos dados quantitativos, recorre-se a algumas 

definições necessárias para o entendimento do profissional da educação, o docente.  

O primeiro entendimento será Pela Lei Darcy Ribeiro, conhecida como Lei 

9394/96. Pela LDB (artigo 3, inciso VII), a valorização dos profissionais da educação é um 

princípio. Entre estes, encontra-se o docente. Este profissional, além de direitos possui 

alguns deveres legais, expressos em lei: 

 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:  

I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

 II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagó- gica do 

estabelecimento de ensino;  

III – zelar pela aprendizagem dos alunos;  

IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;  

V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional;  

VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade. 

 

Uma outra definição sobre os docentes e vista como necessária para esta pesquisa 

é que estes profissionais são, de acordo com Gatti (2003), seres psicossociais, pois são 

indivíduos sociais, que possuem identidades profissionais e pessoais e que estão entranhados 

em grupos e comparticipam de uma dada cultura, de onde resultam conhecimentos e valores. 

Dessa forma, sobre a vida desses indivíduos é necessário considerar os aspectos econômicos, 

políticos e culturais. O diálogo entre estes elementos molda ideias sobre as práticas e papeis 

profissionais e a prática educativa. O entendimento dos docentes sobre si mesmo e sobre os 

outros e contexto social a que pertencem modulam suas concepções formas de atuação. 

Parafraseando Freire (2015), o professor, além de ser um ser humano e um 

profissional “no mundo”, nos corredores das escolas, por exemplo, este ser humano e 

profissional  é “uma presença no mundo, com o mundo e com os outros”.  

 

“Presença que se pensa a si mesmo, que se sabe presença, que intervém, que 

transforma, que fala do que faz mas também do que sonha, que constata, compara, 

avalia, valora, que decide, que rompe. (FREIRE, 2015 P. 20)  

 

O docente não vive isolado no mundo. Inevitavelmente a base de sua profissão 

são os outros. Todavia, sua subjetividade é um elemento que o faz caminhar e até mesmo, 

definir seu caminho profissional. 

As referências estatísticas coletadas para esta pesquisa demonsntram-se 

importantes para que o delineamento do contexto dos elementos a serem estudados possam 
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ter maior identificação, através da interpretação dos dados. Por isso, enquanto pesquisadora 

aplico-os,  pois eles são, na verdade, aliados para a leitura desta porção da realidade. 

A teoria, portanto, já nos permite apresentar o apoio quantitativo que obtive para a 

construção desta pesquisa. O primeiro site a ser apresentado é o CultivEduca. Nele estão 

presentes dados quantitativos sobre os docentes que atuam nas escolas públicas brasileiras e 

particulares.  

 

Figura 8: Plataforma da CultivEduca. 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fonte: www.cultiveduca.ufrgs.br 

 

Segundo Melo (2015), a criação da plataforma foi criada pela Prof.ª Drª Marie 

Jane Soares Carvalho. As pesquisas e apreciação dos dados do censo Educacional sobre os 

professores se inciaram em 2010, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os dados 

são obtidos através dos dados do INEP. De início, seus dados sistematizados apenas por 

Estado, eram para acesso interno, porém, a demanda criada pela procura por estas 

informações motivaram a construção desta plataforma. 
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Figura 9: Plataforma da CultivEduca – Secão de Dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:   www.cultiveduca.ufrgs.br 

 

 

O sistema foi criado para o auxílio a gestores, para  avaliação e criação de 

políticas públicas de formação docente. Os dados utilizados são baseados nos microdados 

do Educancenso do INEP. Gráficos demonstram informações dos professores sobre a 

dependência administrativa, gênero, escolaridade, formações continuadas, entre outros 

dados que expressam a atuação das políticas públicas sobre a docência. 
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Figura 10: Docentes da Escola Municipal  de Ensino Fundamental  Alfa 

Fonte: www.cultiveduca.ufrgs.br 

A figura demonstrada acima é recorte do site CultivEduca. E já traz os dados da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental “Alfa”. Os dados são referentes ao censo do ano de 
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2016. A discussão proposta para este trabalho terá como referência o ano de 2017, quando 

inicia a pesquisa de mestrado, porém, contarei também com minhas memórias de docente, de 

quando entrei em 2015 no quadro efetivo da Prefeitura Municipal de João Pessoa. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental “Alfa” conta com 30 professores, 

entre efetivos e prestadores de serviço. No ano de 2017, a porcentagem, expressa na figura, 

sofreu uma variação, pois assim como tem acontecido em território nacional, observa-se, para 

controle de efetividade das políticas e de apreciação das demandas educacionais, o 

fechamento de algumas escolas ou turmas. 

As mudanças a nível de fechamento ou transferência de espaços trazem para a 

comunidade escolar a reacomodação dos profissionais em outras Unidades de Trabalho-UTB. 

Dessa forma, surgiram, do ano de 2017 para 2018, na escola “Alfa”, a oferta de mais três 

turmas de EJA, para os ciclos I e II, que correspondem às séries iniciais do Fundamental 1. 

Mais 4 professoras chegaram. Nesse contexto, a EJA  conta com a presença de docentes do 

gênero feminino, porém, essa tendência quase que geral, vem apresentando algumas 

mudanças, pois em uma outra escola da Prefeitura Municipal, a Escola de Ensino “Gama”, a 

docência de caráter efetivo da EJA, dos ciclos I e II, é ministrada por um professor. A 

informação foi obtida pelo trabalho da docência realizada no espaço citado. Os ciclo I e II da 

EJA da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfa não farão parte dessa pesquisa. Sua 

citação decorre das mudanças que sua chegada proporcionou ao ambiente escolar. 

 

 

4.1.3 A DOCÊNCIA POR IDADE.  

 

Os dados obtidos pelo INEP, em 2015, podem ser confirmados nos anos de 2018. 

Os docentes da Escola Municipal “Alfa” estão, ainda, compondo o seu tempo de contribuição 

de trabalho, face à versão da Previdência Social que está sendo ameaçada por modificações de 

que trazem rompimentos de direitos pelo Governo liberal de Michel Temer. De 2015 até o 

ano de 2018, uma professora, que atuava no cargo de direção obteve sua aposentadoria.   
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Figura 11: Docentes por Idade da Escola Municipal  de Ensino Fundamental Alfa 

 

Fonte: www.cultiveduca.ufrgs.br 

 

Porém, no ano de 2017 e início de 2018, o debate sobre as novas reformas da 

Previdência, propostos pelo atual governo neoliberal, gerou preocupação sobre a comunidade 

docente. Pois, pelas novas regras, o tempo de contribuição dos professores passará ou 

passaria, considerando as concretizações das alianças políticas, por sérias mudanças e, apesar 

das mesmas não atingirem os professores mais experientes, houve preocupação para  a 

obtenção do entendimento jurídico acerca das novas propostas.  

A segunda observação, decorre sobre o fator idade e a consideração dos docentes 

sobre a mesma, obtida pela pesquisa com os professores que chegaram em 2015, através do 

concurso. 
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Figura 12: Twitter do Prefeito Luciano Cartaxo 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: www.twitter.com, @Luciano_Cartaxo 

 

Este concurso ficou conhecido, popularmente, pela estratégia política de 

convocação e foi denominado de “Concurso de uma Lapada Só,” expressão criada pelo 

prefeito da época, o  Luciano Cartaxo, para fazer referência ao momento e quantidade da 

convocação.  

O Prof.º Dr.º Luiz Souza Júnior, detalha sua experiência como gestor da pasta da 

Educação da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PMJP, no momento da realização do 

processo do referido concurso, realizado em janeiro de 2014: 

 
Concluído todo o processo, passou-se a etapa de convocação dos concursados. Após 

diversas reuniões envolvendo a equipe econômica, o prefeito adotou a linha que eu 

defendia, a de nomear todos os concursados de uma única vez, um fato inédito na 

história da educação municipal.  

[...] A convocação e nomeação de todos os aprovados de uma única vez, 

popularizada na expressão “de uma lapada só”, tinha também seus efeitos 

“colaterais”: o impacto pedagógico nas escolas e o impacto financeiro na folha. 

Estas questões foram bastantes discutidas nas reuniões preparatórias do concurso e, 

sobretudo, depois de sua realização. Nas reuniões posteriores ao concurso, eu 

defendi a proposta de que deveríamos cumprir a palavra dada a sociedade e 

convocar todos num só ato. Porém, sabia que a mudança de 1000 professores na 

metade do ano poderia acarretar o que eu chamei de ‘quebra pedagógica”, visto que 

os novos profissionais teriam de passar por um período de ajustes e adaptações, 

podendo, em alguns casos, ocorreram desistências, como de fato aconteceu. Assim, 

propus que a convocação fosse feita no início do ano letivo de 2015. (SOUZA 

JÚNIOR 2015, P.122-123) 

 

 

A memória do professor Souza Júnior traz um dos aspectos mais discutidos entre 

os docentes sobre a chegada de todos. A fala “quebra pedagógica” foi repercutida na Escola 

Municipal “Alfa”, de forma que a condição do efetivo, muitas vezes fora atacada pela falta de 
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afetividade ou pela desconfiança da direção, da época, sobre a capacidade e compromisso 

com a escola. O choque entre gestão e professores foram descritos pelos professores. A 

comparação entre o profissional que perdera seu contrato de trabalho para o concursado era 

balizada pela ótica do “afeto familiar”.  

A  perspectiva da quebra pedagógica é totalmente compreensível, pois a chegada 

de novos atores sociais para um determinado contexto gera muitas expectativas, porém, no 

espaço analisado, a lástima pelos contratos perdidos e também a prática de exercer a 

autoridade sobre os profissionais na condição de prestadores de serviço foi sentida. No 

momento da escrita desse trabalho, presenciei uma fala do ex gestor e educador físico, que no 

momento da chegada dos novos concursados, ele, ainda professor e o efetivo mais antigo, foi, 

segundo sua fala, “encurralado em uma sala com todos os diretores, sob a acusação de estar 

contra a gestão da época. 

Os novos docentes concursados da Escola Municipal “Alfa”, mediante a avaliação 

positiva do plano de cargo e carreiras do magistério da prefeitura de João Pessoa, observam 

que as vantagens ofertadas aos docentes são bem maiores com especialização, mestrado e 

doutorado, pois estas formações não têm valores de referência descontados no momento da 

aposentadoria e financeiramente são bem valorizadas. Por muitos serem, também, docentes da 

rede estadual de ensino, é muito presente a comparação salarial entre os planos de cargo e 

carreira das duas instâncias governamentais.  

Souza Júnior (2017) apresenta a informação de que o plano de cargo e carreira, e 

remuneração (PCCR) dos docentes são frutos da gestão de Neroaldo Pontes, secretário de 

educação do prefeito da época, Cícero Lucena.  

De fato a ampla concorrência e as altas titulações foram de certo modo a 

comprovação da aceitação e apreciação do PCCR. 

Pelos dados observa-se a predominância de docentes entre 20 a 40 anos de idade. 

Nessa faixa a possibilidade de mudança de carreira ainda é ouvida entre os docentes. “Sair da 

sala de aula da escola básica” ou “sair da sala de aula para um cargo burocrático”, são 

afirmações que se pode ouvir entre esses profissionais. 

A diferença de idade entre os professores não é fato de conflito entre os mesmos. 

O que se observa é que são as posturas políticas e devidas apropriações de representação 

social da prática docente é quem determina as rupturas ou aproximações entre o grupo. 

O fator “idade” na EJA também apresenta alguns apontamentos. O público na 

EJA, da referida escola é bem diverso. E percebe-se na fala de alguns, a observação dos 

discentes sobre a relação idade e autoridade.  
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A EJA possibilita o encontro de professores mais novos e alunos mais 

experientes. Essa diferença não demonstrou, no período de pesquisa, amplos 

desentendimentos. O que o fator idade traz para a docência da EJA é a recorrente preocupação 

com a juvenilização da modalidade. E o que pode-se perceber é que, independente da idade 

dos docentes, a idade dos discentes é quem tem trazido uma nova configuração conflituosa 

para o ensino noturno. Porém, cabe salientar que, mesmo mediante dos problemas que serão 

descritos nos próximos capítulos, os professores encerram a discussão, acreditando ser melhor 

trabalhar no ensino noturno do que pela manhã ou tarde, onde é ofertado o Ensino 

Fundamental do sexto ao nono ano. Os mesmos professores da EJA estão presentes no ensino 

regular, pela manhã ou tarde, nesta ou em outras escolas da prefeitura ou particulares. 

 

4.1.4 A COR E A RAÇA DOS DOCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL ALFA.  

Figura 13: A Cor e a Raça dos Docentes 

Fonte: www.cultiveduca.ufrgs.br 

De uma forma geral, os professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

“Alfa” apresentam-se como maioria branca. A saída de uma professora doutoranda em 2016, 

não está representado nas informações acima. Pois a escola apresentaria declaradamente dois 
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professores negros. Observando e apreciando o ambiente, a escola, em fala e convivência 

entre os docentes, não apresentou caso de racismo entre a comunidade escolar. A EJA reflete 

a mesma forma os referidos dados.  

Ainda observamos pelos dados que, independentemente de o profissional ser 

efetivo ou prestador de serviço, a docência passa ainda pelo “embranquecimento”. Existe na 

atualidade a preterição à docência. Mais do que isso, apesar de a licenciatura ser um dos 

cursos mais “fáceis” a serem obtidos, os dados comprovam que as pessoas auto-declaradas 

como afro-descendentes ainda precisam romper com os impedimentos ao acesso ao nível 

superior. 

 

4.1.5 A DEFICIÊNCIA ENTRE OS DOCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE 

ENSINO FUNDAMENTAL ALFA 

 

Figura 14: Deficiência entre os Docentes 

 

                      Fonte: www.cultiveduca.ufrgs.br 
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Apesar do gráfico apresentar dados inexistentes sobre os profissionais com 

deficiência, a escola contém dois professores que atuam no ensino regular da EJA. Os dois 

professores apresentam deficiência visual. Os dois são considerados “ótimos professores” e a 

deficiência não é um elemento denegrido pelos alunos. Observa-se que a afetuosidade dos 

alunos referente aos docentes é resposta ao trato destes para com os discentes. Isto não quer 

dizer que a deficiência não seja vista, porém, a postura do professor mediante a realidade 

apresentada condiciona o olhar do aluno e da comunidade. Este se demonstra como um olhar 

mais voltado para a sua capacidade intelectual e profissional. 

Um destes professores, atua como docente de Educação Física. No ano de 2017 

foi gestor da escola e, por gratidão tomarei o espaço desta pesquisa para narrar enquanto 

professora-pesquisadora ou pesquisadora-professora da Escola Pública Básica, o que 

presenciei. A atenção humana do referido professor foi quem possibilitou meu trabalho 

enquanto docente e pesquisadora. Através de seu entendimento sobre a carreira e a 

necessidade de valorização, o professor–gestor me possibilitou a tranquilidade, a partir da 

documentação comprobatória, cumprir com atividades referentes ao mestrado, como 

seminários e congressos. E no exercício da pesquisa e docência, uma condição da gestão 

educacional: o professor-gestor.   

O comportamento do referido professor, enquanto gestor, foi norteado pela prática 

docente. Sua percepção gestora não foi separada da percepção docente. Faço destaque, nesse 

momento da pesquisa, para essa condição do cargo na instituição pública escolar, pois foi 

recorrente na fala da maioria dos professores, que estão na busca da qualificação profissional 

“mais sólida” - ampla crítica generalizada á formação continuada ofertada pela prefeitura 

municipal de João Pessoa aos finais de ano - que o gestor e educador físico proporcionou 

dignidade e motivação aos docentes cursistas de mestrado e doutorado. 

 

 

4.1.6 A FORMAÇÃO DOCENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL ALFA. 

 

Todos os professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Alfa” são 

formados no ensino superior.  

 

 

 



77 

 

Figura 15: Formação Inicial dos Docentes  
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                                                               onte: www.cultiveduca.ufrgs.br 

 

De acordo com os dados do INEP, percebe-se a predominância de professores 

especialistas. E em segundo lugar, professores sem nenhum tipo de pós graduação.   

Quanto ao mestrado, o número muda, pois, na época a pesquisadora deste trabalho 

não tinha ainda entrado no programa de Pós Graduação em Educação da UFPB. Existe a 

presença de uma doutoranda em Linguística pela UFPB atuando na EJA. Até 2016 havia uma 

outra doutoranda em linguística que chegou à escola juntamente com o concurso, porém, 

mediante ao assédio moral praticado na escola, preferiu sair da mesma.  
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Figura 16: Formação Continuada da Escola Alfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: www.cultiveduca.ufrgs.br 

 

Acerca da formação continuada, percebe-se a busca predominante por sua 

realização, sendo dentro da área de atuação ou não. Todavia, o dado expressa um erro, pois 

todos os professores da prefeitura obrigatoriamente participam da formação continuada 

ofertada pela secretaria, e a não participação pode interferir negativamente o prêmio da escola 

nota dez.  

De acordo com Souza (2017), desde os anos da década de 90, havia por parte da 

PMJP, políticas para a formação continuada dos seus docentes. A Jornada de Formação dos 

educadores Municipais (JOFEM), criada na liderança do ex-secretário de educação Noroaldo 

Pontes de Azevedo. Porém, com o crescimento da rede municipal e o aumento dos docentes, 

as JOFEM’s passaram a não cumprir com eficácia as demandas da formação do contexto 

retratado. As parcerias, a maioria realizada com instituições públicas, foram, portanto, o meio 
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de ofertar as formações. A prática de contratações das instituições formativas, passou a ser 

feita por editais, em 2008. 

A formação continuada da prefeitura é alvo de críticas por parte de todos os 

professores que dela devem participar. Críticas pontuais como a “infantilização do professor” 

ou o “desrespeito ao profissional” são as falas mais ouvidas dentro do espaço escolar. O 

questionamento sobre a qualidade e o investimento financeiro empregado pela prefeitura é 

motivador de curiosidade e revolta, pois, os cursos têm se demonstrado, ano após ano, munido 

de improvisação. A presença na formação é obedecida porque faz parte da pontuação para o 

prêmio Escola Nota dez, onde os professores, ganham ao final do ano mais um salário. Os 

professores da EJA da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Alfa” expressam da mesma 

forma o descontentamento com as aulas da formação continuada. 

Outro ponto que precisa ser destacado é a impressão dos docentes acerca da 

obediência da PMJP ao princípio da valorização profissional e, em destaque, para essa 

pesquisa, a formação continuada em cursos em Latu Sensu e Stricto Sensu, Mestrado e 

Doutorado.  

A obtenção  da licença para formação, que apenas pode ser exercida após o estágio 

probatório, retira do salário do professor um valor equivalente a 30%. De fato, ocorre uma 

contradição mediante ao discurso político quanto à obediência à lei e à prática. Muitos 

professores optam por realizar o curso sem deixar a sala de aula. Tempo e a qualidade do 

docente, como estudante, são fatores de recorrente reclamação e expressada com muita 

indignação. Pois o tempo, para investimento dos estudos, é encurtado pelas atividades 

pedagógicas referentes à docência.  

Mediante a observação e escuta dos docentes da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental “Alfa”, o princípio da Valorização dos profissionais da Educação, pela PMJP, é  

demarcado por duas ações: desfalque salarial e a oferta de cursos de formação “punitivos”, 

que trazem a obrigatoriedade e  punição. 

Souza Júnior (2017) detalha em sua fala a postura que foi tomada acerca da definição 

obrigatoriedade dos cursos de formação: 

 

“A obrigatoriedade da presença foi estimulada a partir do prêmio escola Nota 10, 

que oferece uma bonificação salarial, em forma de um décimo-quarto salário, partir 

do cumprimento de um conjunto de ações e metas, dentre elas, a frequência, no 

curso de Formação Continuada, em pelo menos 75% da carga horária. Com  a 

flexibilização adotada na minha gestão, no que diz respeito à aceitação de outros 

cursos de formação contínua, esperava-se que o absenteísmo fosse menor. Não há 

estudos, no entanto, que mostrem essa evidência. “ (SOUZA JÚNIOR, 2017 P. 133) 
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A fala do autor merece uma rápida análise mediante a contradição existente. 

Percebe-se que a prefeitura cobra ou espera a intenção positiva dos docentes para  formação. 

Mas, para cumprirem de forma mais participativa dos cursos de mestrado e doutorado, eles 

negam a integralidade do  salário docente.  

Souza Júnior (2017 p.141 e 142) também nos informa quanto à postura formativa 

da Prefeitura Municipal de João Pessoa para a Modalidade EJA. Seminários marcaram a 

prática formativa dos docentes da EJA nos anos de 2013  e 2014.  

 

4.2 O CAMINHO PERCORRIDO PARA A PESQUISA 

 

Através da experiência desta pesquisa, obtive alguns aprendizados e a outros, 

reafirmei. Na realização dessa dissertação de mestrado, onde a investigação envolveu a 

interação com muitos  indivíduos, foi de suma importância o cuidado e atenção por parte da 

pesquisadora a todo o seu processo de construção. 

O trabalho dissertativo, é de fato, uma ação solitária, que requer alto grau de 

introspecção e criticidade, logicamente, norteado pelas teorias aconselhadas pela Orientadora, 

a Profª Drª Janine Marta Coelho Rodrigues para o devido embasamento. Porém, uma 

pesquisa, por mais que seja fruto de uma atividade intensa e solitária de um investigador, ela é 

fruto de uma ação coletiva. Esse é o inicial e o principal ponto de partida! Para conquistarmos 

e avançarmos em muitas áreas de nossas vidas, inclusive a Acadêmica e profissional, 

precisamos da humildade e coletividade.       

É no momento da coleta de dados que entenderemos, na prática, o cronograma 

presente, muitas vezes, na última folha do projeto de pesquisa, no início da caminhada. O 

tempo estipulado para pesquisa de Mestrado, composto por dois anos, some em questão de 

“abrir fechar de olhos”. E daí, o professor-pesquisador (característica em que me incluo)  

passa a entender a fala dita pela maioria dos nossos professores: “O tempo do mestrado é 

insuficiente para essa pesquisa! Cuidado com os recortes para a sua investigação!” 

Outro ponto muito importante foi a aprendizagem sobre as Diretrizes do Comitê 

de Ética de pesquisas com Humanos na UFPB. Retomando o pensamento sobre a postura da  

humildade, a qual acredito ser necessária para fluidez de acesso a espaço e pessoas “chaves”, 

para a obtenção das devidas permissões, foi, na prática, uma lição de vida a ida ao Comitê de 

Ética. Nesse momento, encontrei com a disposição de amigos do Grupo de Pesquisa de 

Formação Docente-UFPB, ao qual participo. Eles ofereceram as orientações imprescindíveis 
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para o encaminhamento legal da pesquisa. Foram muitas  idas e vindas. Consertos, reparos e 

cortes.  

Foi no momento de submissão do meu projeto de pesquisa do comitê de ética da 

UFPB, que obtive uma das maiores experiências para vida acadêmica: a total dependência do 

chefe setores onde irão acontecer a pesquisa. As várias repetições de assinaturas se deram na 

reformulação do projeto de pesquisa. Elas foram frutos das considerações da qualificação e do 

entendimento gerado por obervações e conversas do momento de orientação. Dessa forma, é 

sempre bom ter guardado o contato desses indivíduos chaves. A porta deve sempre estar 

aberta para futuros retornos. A humildade (sempre presente) e a disposição de entregar os 

resultados da pesquisa à comunidade, devem fazer parte da prática do pesquisador no intuito 

da valorização daquele espaço e indivíduos que serão analisados e como forma de retornar e 

aproximar o olhar da Academia sobre o contexto estudado. 

Enquanto aluna de Antropologia do curso de Bacharel em Ciências Sociais na 

UFPB, orientada pela Profª Drª Patrícia Goldfarb, no ano 2004 a 2009, pude aprender um 

pouco sobre a positiva ação que a sensibilidade do pesquisador gera sobre o trabalho de 

investigação. A Antropologia confere, por memória obtida pela experiência da pesquisadora, 

ricas considerações a este trabalho.  

Inicialmente retomo algumas lembranças de Roberto Da Matta, pesquisador da 

área da antropologia. Suas ideias estiveram sempre presentes em meus momentos de pesquisa. 

E expresso uma verdade do cotidiano da investigaçâo científica: quando estamos submersos 

no contexto estudado, nada pode ser considerado como irrelevante. A dinâmica do campo de 

pesquisa está, a todo momento, disponibilizando novas  informações e dados. Da Matta 

compara o surgimento das informações  como a queda dos pingos de chuva:  “Pois os dados, 

por assim dizer, caem do céu como pingos de chuva. Cabe ao etnólogo não só ampará-los, 

como conduzí-los em enxurrada para o oceano das teorias correntes (Da Matta, 1978).  

A Etnografia oferta para o campo da pesquisa em Ciências Sociais a orientação da 

atividade em que a  sensibilidade do pesquisador esteja dominante no campo de pesquisa. 

Outro destaque que trago para essa sessão é a retomada do seguinte fato: Sou uma 

professora-pesquisadora ou Pesquisadora-Professora. A docência é a minha atividade 

profissional, porém, paralelo a essa realidade,  o Trabalho Docente é base para essa pesquisa.  

Ainda relembrando Roberto da Matta, apresento outra atividade que tive de 

realizar: o exercício do estranhamento ao “familiar”. Estar no exercício da profissão docente, 

desde o ano de 2007, me trouxe, durante os anos, uma amplitude de conceitos e experiências 

relacionadas à profissão. Desta forma, em todo momento da pesquisa, busquei  o 
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“afastamento”,  enquanto pesquisadora, do papel social docente. Não é uma das tarefas mais 

fáceis, mas é possível e traz como consequência, um  grande aprendizado. 

Guardo como uma direção da Etnografia, para este necessário, comportamento na 

pesquisa, a diretriz de que o pesquisador deve fazer uma dupla atividade que se concretiza na 

transformação do exótico em familiar e familiar no exótico: 

 

De tal modo que vestir a capa de etnólogo é aprender a realizar a dupla tarefa que 

pode ser grosseiramente contida nas seguintes fórmulas: a) a de transformar o 

exótico no familiar e/ ou (b) transformar o familiar em exóticos. E, em ambos os 

casos, é necessária a presença dos dois termos (que representam dois universos de 

significação) e, mais basicamente uma vivência  dois domínios por um mesmo 

sujeito disposto a situá-los e apanhá-los . (DA MATTA , 1978 p. 4) 

 

O primeiro momento da antropologia se expressa na transformação do  exótico no 

familiar. O segundo se verifica em um movimento onde se busca compreender o que há de 

“estranho” no contexto conhecido: 

A segunda transformação parece corresponder a momento presente, quando a 

disciplina se volta para a nossa própria sociedade , num movimento semelhante a um 

auto-exorcismo, pois já não se trta mais de depositar no selvagem africano ou 

melanésico o mundo de práticas primitivas que se deseja objetificar e inventariar, 

mas de descobri-las em nós, nas nossas instituições , na nossa prática política e 

religiosa. O problema é, então, o de tirar a capa de membro de uma classe e de um 

grupo social específico para poder- como etnólogo- estranhar uma regra social 

familiar e assim descobrir ( ou recolocar, como assim fazem as crianças como os 

porquês) o exótico que está petrificado dentro de nós pela reificação e pelos 

mecanismos de legitimação.(DA MATTA, 1978 p.5) 

Nesse tipo de pesquisa é necessário um  afastamento emocional, pois a 

socialização acerca de sua identidade e atividades foram obtidas por um espaço de  11 anos, 

tempo em que me encontro em sala de aula.  

 ...é necessário  um desligamento emocional, já que a familiaridade do 

costume não foi obtida via intelecto, mas via coerção socializadora e, assim, 

veio do estômago para a cabeça. Em ambos os casos, porém, a mediação é 

realizada por um corpo de princípios guias (as chamadas teorias 

antropológicas) e conduzida num labiririnto de conflitos dramáticos que 

servem como pano de fundo para as anedotas antropológicas. (DA MATTA, 

1978  p. 6) 

 

Este exercício me possibilita olhar a escola como alvo de estudo e, 

consequentemente, como possíveis interferências de políticas públicas. Percebi no decorrer da 

pesquisa, que alguns entendimentos, sobre a profissão em que atuo, se deu pela fala dos 

professores analisados. É, portanto, pertinente afirmar e destacar a conversão contínua do meu 
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entendimento sobre a docência. Com a pesquisa realizada houve um processo íntimo de 

crescimento sobre a minha profissionalidade, seus direitos e deveres, papéis.  

E por fim, cerco-me das lembranças dos dias em que renunciei a momentos para 

gerar futuras colheitas. Destaco este árduo ofício, como professora-pesquisadora ou 

pesquisadora-professora, que realizei em experimentar, em  sala de aula, toda construção da 

pesquisa. Esta dupla jornada está sujeita passar por todo o tip do sensações que  percorrem 

desde a fluidez de escrita até  bloqueio da mesma. Existe o medo de não conseguir atingir os 

prazos. Incertezas, mas, obviamente, a transformação que vai além de um novo título. Por 

isso, digo e afirmo por aqui que, na pesquisa, plantei sementes para toda vida. 

 

4.2.1 O ENCONTRO COM OS PROFESSORES 

A vida de um professor durante a semana é baseada em um horário que se assemelha a 

um “quebra-cabeça”. Sua disposição, em tempo livre, geralmente está, com propriedade nas 

palavras, em corrigir provas, preparar aulas ou atender a burocracia que cada vez cresce e o 

cerca. Dessa forma, o ambiente e o dia, para o momento da entrevista, foi pensado para 

promover adequação ao horário livre semanal dos professores. Elemento quase que escasso na 

profissão docente. Por isso, a dois professores, a entrevista precisou ser realizada fora do 

ambiente escolar. A outros dois professores, a entrevista aconteceu uma hora antes do turno 

letivo e ao quinto professor, após a atividade de planejamento escolar, no dia de sábado. 

A técnica da entrevista foi praticada e contou como instrumento chamado Roteiro de 

Entrevista*. Com ele, a pesquisadora pode direcionar temas e, com a flexibilidade que a 

entrevista permite, debater pontos não abordados previamente.  

Os acidentes de percurso ficaram por conta do microfone, o gravador do celular que 

não funcionou em uma entrevista e por isso provocou a perda de um tempo de 40 minutos de 

captação de áudio. A mesma foi remarcada e, de igual forma, trouxe ao trabalho  uma grande 

contribuição. Os aparelhos de celular foram muito importantes no armazenamento. Porém, a 

instabilidade que os mesmos oferecem no dia a dia deve ser olhada com muita precaução no 

momento das entrevistas. O que é um instrumento de ajuda, sem o devido cuidado, pode vir a 

ser em grande problema para a atividade de investigação. 
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4.2.2. O PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

 Foi através do encontro com cinco professores da rede Municipal de Ensino de João 

Pessoa que os dados dessa pesquisa foram também contemplados. Haja vista que a mesma é 

fruto de uma constante rotina de leitura sobre as leis e literaturas acerca do tema abordado. A 

entrevista foi a técnica utilizada para acolhimento de informações, as quais, na percepção da 

pesquisadora abrilhantaram o resultado da investigação, pois as falas dos professores são 

munidas de anseios e demandas referentes à Educação de Jovens e Adultos. Para obtermos 

maior clareza, o quadro demonstrativo será exposto para elucidação do perfil dos personagens 

estudados, os quais serão identificados, no decorrer da pesquisa conforme a disposição fixada 

na tabela abaixo. Portanto, os professores serão apresentados como Profª“1”; Profº “2”, Profº 

“3”, Profº “4” e Profº “5”. 

 

Tabela 1: Perfil dos Entrevistados 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2018 

 

SEXO IDADE 

 

TEMPO  DE 

ATUAÇÃO 

NA 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

FORMAÇÃO 

 

 

INSTITUIÇÃO 

 

TEMPO  

DE 

ATUAÇÃO 

NA EJA 

F M 

   

PUBLICA PRIVADA 

 

X  32 10 ANOS LETRAS X 

 

4 ANOS 

 X 53 31 ANOS BIOLOGIA X 

 

9 ANOS 

 X 35 16 ANOS MATEMÁTICA X 

 16 

ANOS 

 X 40 20 ANOS GEOGRAFIA X 

 12 

ANOS 

 X 40 5 ANOS GEOGRAFIA X 

 

5 ANOS 
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O quadro acima retrata dados referentes aos professores entrevistados. Pela 

observação imediata, constata-se a presença de uma mulher e quatro homens. Aqui cabe o 

seguinte apontamento: a escolha se deu pela facilidade de tempo livre na agenda dos 

professores. Ou seja, o tempo livre desses profissionais foi a referência para escolha de suas 

falas. Apesar de uma hipotética facilidade no encontro, cabe salientar que todos, no mínimo, 

trabalham em duas escolas, atualmente. A disposição deles, em conceder a entrevista, foi algo 

muito satisfatório. Foi perceptível em todos, o respeito e apreciação pelo curso de mestrado.  

Por coincidência, todos eles tem aproximação à Pós Graduação em Stricto Sensu 

em Universidades Federais. Três deles já são  Professores Mestres e dois deles são Mestrando 

e Doutorando. O que traz para esse debate a seguinte observação sobre as personagens: A fala 

de todos é cercada de um alto grau de crítica política e social, norteada pelo olhar ao cotidiano 

e pela formação que possuem. Todos são fruto de Universidade Pública em sua formação 

inicial e continuada. 

A estabilidade profissional dos mesmos, mudança de vida e o nível social é 

inegavelmente fruto da intervenção do Estado que atua, ainda, ofertando a Educação Superior 

pública, mesmo em meio a desconstrutivas atuações do Governo de Michael Temer, ligado a 

organismos estrangeiros, defensores do Estado Mínimo. 

Existe uma ameaça econômica estrangeira latente ao Brasil que está congruente a 

uma desenfreada desconstrução política interna das conquistas dos direitos educacionais. As 

interferências políticas e econômicas estrangeiras Neoliberais têm emitido muita força às 

políticas públicas educacionais atuais no Brasil. Para exemplificar tal realidade frente às  

políticas educacionais brasileiras atuais, traremos o documento denominado “Um Ajuste 

Justo: Análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil”, lançado pelo Banco 

Mundial no fim do ano 2017. Este documento tece críticas sobre os investimentos públicos no 

Brasil, inclusive no setor educacional. O mesmo é uma das várias ações de organismos 

multilaterais estrangeiros que se articulam para adequação de “países periféricos” ao Capital.  

Os Organismos multilaterais internacionais trabalham para gerenciar a pobreza de 

países pobres e a instrução à estes para a criação e execução de políticas públicas 

educacionais vem desde 1980. A educação é vista pelo Banco Mundial como um instrumento 

para produzir força de trabalho e redução pobreza e desigualdades (MOTA  apud et al 2017 P. 

364). 
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Há cerca de duas décadas, organismos multilaterais como o Banco Mundial (BM), a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

a Organização Mundial de Comércio (OMC) e a Organização para Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) têm orientado as políticas educacionais nos 

países periféricos com o objetivo de responder, dentro dos limites do campo 

educacional e de sua possibilidade de alcance, à crise estrutural do capitalismo 

desencadeada nos anos de 1970, uma vez que a educação passou a ser vista não 

somente como uma importante fronteira econômica a ser explorada, mas também 

por sua funcionalidade aos grandes capitalistas em formar uma nova geração de 

trabalhadores que pudessem se adequar, em termos de conhecimentos e técnicas, às 

novas exigências produtivas e organizacionais de um contexto marcado pela 

reestruturação dos processos produtivos (crise do fordismo e advento do toyotismo) 

e por uma forte crise no Estado capitalista. (MOTA et al  2014 p,1139) 

 

Segundo Leher (1999), citado por Mota et al ( 2014), o Banco Mundial atua como 

um Ministério da Educação de países periféricos que possuem dívida com o Fundo Monetário 

Internacional e Banco Mundial.  

 

As condicionalidades, portanto, estariam a serviço da estratégia do BM de promover 

o ajuste estrutural macroeconômico necessário à inserção do Brasil e demais países 

periféricos no processo de globalização neoliberal, o que significou, no caso do 

Brasil a partir do governo de Collor de Melo (1990-1992), a radicalização da 

liberalização da economia, com as privatizações dela decorrentes, e a destruição de 

um precário Estado Social por meio de uma contrarreforma do Estado, cujos efeitos 

mais visíveis sobre a educação básica e superior são o avanço do setor privado, a 

precarização do púbico e a penetração dos mecanismos e valores de mercado sobre a 

gestão, o financiamento, a avaliação e a produção de conhecimento. (MOTA et al 

2014 P.1142) 

 

As mudanças são frutos de uma troca e aliança política, onde países mais 

abastados encontram na vulnerabilidade dos países tidos como “periféricos” o ponto crucial 

para a interferência em políticas públicas que se apresentam como medidas modernas e 

avançadas. O  Capital não respeita a diversidade dos países. A sua regulação tem um padrão 

regido apenas  pelo lucro.  

A importância do olhar a esse documento emitido pelo Banco Mundial, 

considerado  por Ruck et al (2018 P.622) “como um documento claramente político de apoio a 

todas as políticas e reformas que vêm sendo implementadas pelo Governo Temer...” , traz 

clareza às mudanças presenciadas nas políticas públicas educacionais, a nível nacional e local, 

onde todos os professores entrevistados presenciaram e estão às margens de intensas 

mudanças. O Brasil encontra-se em meio a um momento de declínio e desconstrução dos 

direitos já conquistados. A leitura e citação proposital do documento redigido pelo Banco 

Mundial: “Um ajuste justo. Análise da Eficácia e Equidade do gasto público no Brasil” se faz 
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pertinente nesse exato momento de pesquisa. As transformações que estamos presenciando 

não provém de um governo que pensa na mudança social. 

 

Figura 17: Capa de Documento – “Análise da Eficácia e Equidade do gasto público no 

Brasil”. 

 

Fonte: Grupo Banco Mundial 

 

Todos os professores entrevistados obtiveram a construção de uma carreira ligada 

a Universidade Pública gratuita. O que está se percebendo é a presença da armadilha 

Neoliberal crescendo em torno dessa conquista que pode ser a ameaça inclusive de novos 

avanços para a melhoria docente. Observa-se no documento, propostas de melhorias para 

maior eficiência nos gastos públicos. O documento, na sua página 142, aborda que para  

aliviar o orçamento público e aumentar os recursos das universidades seria a “introdução de 

tarifas escolares”, pois o Ensino Superior traz altos retornos individuais. 
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(ii) Uma opção para aumentar os recursos das universidades federais sem 

sobrecarregar o orçamento seria a introdução de tarifas escolares. Isso é justificável, 

pois o ensino superior oferece altos retornos individuais aos estudantes e, com base 

em dados atuais, o acesso privilegia fortemente estudantes de famílias mais ricas. 

Paralelamente, é necessário facilitar o acesso a mecanismos de financiamento para 

estudantes que não possam pagar as mensalidades. Felizmente, o Brasil já possui o 

programa FIES, que oferece empréstimos estudantis para viabilizar o acesso a 

universidades privadas. O mesmo sistema deveria ser expandido para financiar o 

acesso a universidades federais. A ampliação do FIES para incluir universidades 

federais poderia ser combinada ao fornecimento de bolsas de estudos gratuitas para 

os estudantes dos 40% mais pobres da população, por meio do programa PROUNI. 

Juntas, essas medidas melhorariam a equidade do sistema e gerariam uma economia 

para o orçamento federal de aproximadamente 0,5% do PIB. (p.142) 

 

O que podemos notar é que, existem boas excessões na realidade da formação 

docente que também é cercada por disputas ideológicas e políticas. Não é em toda rede de 

ensino que você encontra Professores de Educação de Jovens e Adultos com um alto grau de 

qualificação. São inegáveis os avanços e conquistas obtidas pela luta dos movimentos sociais 

e setores ligados à educação ao longo da história. Mas, observa-se que, mediante as atuais 

propostas Neoliberais, todas essas conquistas podem virar poeira. 

Pensar a formação docente é reconhecer o papel formativo das Instituições de 

Ensino Superior e que precisa encontrar cominhos para uma formação reflexiva que 

se paute na reflexão das condições de trabalho docente, bem como a relação com a 

prática e a teoria de uma forma incisiva. (FERREIRA,  2018 p.128) 

 

A carreira docente ainda possui elevadas demandas e necessidades, como por 

exemplo, maior  atenção aos Planos de Cargos, Carreiras e Salários, acrescida a uma contínua 

e mais forte atenção à  Formação Inicial e Continuada. Pois, quando obtidas em uma 

instituição de ensino que prima pela qualidade técnica, ética, pode gerar resultados ao 

estudante de Licenciatura como: a possibilidade da conquista de uma carreira baseada em 

projetos de vida e consequentemente a liberdade de escolha por melhores Planos de Cargos, 

Carreiras e Salário. 

Outro ponto a ser destacado e com toda certeza percorrerá falar dos docentes 

entrevistados é sobre a noção da importância da manutenção pelo Estado, no Ensino Público 

Básico. Por terem tido formação e hoje na Universidade Pública, e hoje, trabalharem também 

na educação básica e pública, todos os professores encontram na prática e no cotidiano com 

os acertos e lacunas da lei. Daí a importância da presença dos personagens escolhidos. A 

Instituição  em que realizaram Formação Inicial e Continuada  no setor público não foram 

referência para escolha dos professores, porém a coincidência nos traz a necessidade dessa 

destaque quanto a importância da continuidade da escola pública em todos os níveis. A 
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mesma pode mudar a sociedade, a vida dos indivíduos e colocar ao mercado trabalho 

profissionais capacitados.  

O fator tempo além da característica cronológica, traz um elemento primordial: a 

memória. As entrevistas retomam percepções sobre o tempo e espaço percorridos pelos 

profissionais. Cada um, portanto, dá significado a seus momentos na docência e 

especificadamente na Educação de Jovens e Adultos. 

De acordo com Goldfarb (2010), o exercício da recordação desenvolve a Memória,  a 

qual simboliza um conhecimento de si e do mundo. 

 

A memória diz respeito à construção de quadros de significação temporal e espacial, 

onde as lembranças resistem às transformações e se articulam a novas referências, sem 

deixar de existir. Entender o que é mantido através do exercício da memória coletiva 

nos permite compreender. que é nesta senda que se descortinam formas de 

apresentação do tempo. O caminho propõe um resgate dos registros de memória e das 

formas como esta atua no presente. (GOLDFARB, 2010, P. 166-167) 

 

Nesse sentido, a identificação das idades dos professores, tempo de atuação da 

educação e tempo de atuação na Educação de Jovens e Adultos, estão extremamente ligados 

ao elemento da memória obtida pelos entrevistados. A suas recordações, trazem 

singularidades de experiências que são munidas de significados . 

Acerca do tempo de serviço, todos professores estão em pleno exercício unicamente 

na docência. Pela idade cronológica dos mesmos, observa-se que dois deles passaram a maior 

parte da vida educacional da escola básica sobre as diretrizes e mudanças operacionais da 

LDB 9394/96. Os três professores que possuem maior idade cronológica, experimentaram 

também a LEI Nº 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971. 

A Formação Inicial dos quatro de cinco professores fora regida em sua maior parte do 

tempo pela LDB/9394/96. O Professor 2 teve Formação Inicial em meio a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação  Nº 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971 

Trago essa observação pois as mudanças, contendo as melhorias ou rompimentos, 

foram sentidas de maneiras  diferentes, conduzindo a definição de memórias variadas.  

Quanto ao tempo dos Professores na Educação de Jovens e Adultos, destacamos em 

análise das idades que é também a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, que os acompanhou no 

início do seu trabalho com a EJA  até agora. 
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4.2.3 OS DADOS DA ENTREVISTAS. 

 

O roteiro da entrevista foi pensado para que a flexibilidade fosse possível na 

condução da captação da fala dos entrevistados. Dessa forma, alguns elementos para debate 

surgiram no decorrer da sala dos professores. São falas singulares, de grande importância para 

os desdobramentos desta pesquisa. No total de 19 perguntas, o roteiro transitou sobre as 

memórias iniciais da carreira e das sensações e pensamentos acerca dos seus dias atuais na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos.  

Nas  perguntas:  1) A profissão docente foi a sua primeira escolha; 2) O que te 

motivou a ser docente ?, é expresso, através das respostas, vertentes que direcionam o 

indivíduo  a tornar-se  professor: idealismo ou sonho, vocação ou oportunidade de emprego  

para geração de renda, o que eu chamarei para o entendimento dessa sessão  de “ocasião”. 

  

A Profª1  afirma: 

A profissão docente foi sua primeira escolha? 

     Não foi a minha primeira escolha. Eu queria ser editora. 

 

 O que te motivou a ser docente? 

Eu me apaixonei por educação porque era uma jovem  idealista de esquerda... 

mas foi justamente por isso. E eu achei que podia mudar alguma coisa indo pra 

educação. (grifos nossos) 

 

O idealismo presente no posicionamento político e ideológico ainda está presente 

na definição da profissão docente como escolha profissional de alguns indivíduos.   

A profissão docente, por ofertar uma amplitude de contatos, é também um meio 

pelo qual, a consciência crítica do estado das coisas pode ser trabalhada, assim como a 

situação política e social  em que a sociedade se encontra. A LDB 9394/96, em seu  Artigo  2, 

defende como um dos Princípios e fins da Educação Nacional, o “preparo para a Cidadania”. 

A Educação Básica também tem como finalidade promover a Cidadania, como descrito do 

artigo 22.  Ainda, no Inciso II do Artigo 32, A LDB decreta que o Ensino Fundamental “terá 

por objetivo a formação básica do cidadão mediante a: compreensão do ambiente natural e 

social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade”. O desenvolvimento da capacidade de entendimento crítico sobre a sociedade é 

permitida e adotada pela LDB 9394/96.   
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Dois professores explicaram a motivação docente como fruto de uma ocasião. A 

docência é também vista como consequência de uma oportunidade, percebida a priori, por 

ethos já imersos em um contexto de vida docente. Há, portanto, uma força na representação 

social da docência. A atividade imprime socialmente algumas noções como uma atividade que 

oferta uma possibilidade imediata de sobrevivência.  

A decisão pela continuidade na profissão não impede a manifestação sobre  

esgotamento físico e emocional. Ela não impede a crítica e ao posicionamento enquanto ser 

humano com suas vontades e desejos. A continuidade na profissão docente, para quem é 

vocacionado leva em consideração e equilibra todos os fatores positivos e negativos que 

envolvem a atividade. A vocação não vive de utopia. O contentamento vocacional é permeado 

de uma motivação quase que inexplicável.  

Expressarei, através das falas dos professores, a explicação dos tipos de docência 

no que se refere ao tipo de ligação com a profissão. Tal observação surgiu da análise das 

próprias falas dos docentes. Haja vista que se faz necessário destacar que a “classificação” é 

uma tentativa de organização do olhar sobre as formas de acesso à atividade docente. 

 

O professor de  Docência de ocasião por competência: 

 

Minha motivação pra ser professor foi o contexto social, que envolve minha família 

e aquilo que era possível naquele momento,  já tendo feito, na época dois 

vestibulares, depois de duas reprovações, uma para direito e outro economia... 

Enveredei para aquilo que eu tinha mais afinidade de ler e discutir. Muito 

relacionado ao futebol.O futebol me guiou para geografia!As copas do mundo, as 

discussões que norteavam as Copas, os caras falando sobre os países e os conflitos e 

o que acontecia... Aquilo foi me despertando o interesse em ir para a Geografia,  que 

era a  única área que eu percebia naquele momento que trabalhava bem isso.  A 

princípio era uma coisa que tinha uma rentabilidade financeira, imediata, quase. Em 

um ano, dois você  já estava podendo trabalhar na área dando aula em escolas 

menores. (Professor  1) 

 

 

  Professor 2 

A profissão docente foi sua primeira escolha? 

Não. Eu era estudante de biologia mas não pretendia ser professor .Eu queria ser 

pesquisador, mas, por uma contingência eu comecei a fazer aula em uma escola 

perto da minha casa e aí eu descobri que em um ano, fazendo aula eu havia 

aprendido mais do que em quatro faculdades. E aí eu vi o quanto era legal aprender. 

E aí eu fui fisgado pelo bichinho do professor e nunca mais eu quis fazer outra coisa. 

Comecei a vislumbrar a aprendizagem com uma coisa para resto da vida e aí eu fui 

ficando e foi me deparando com as dificuldades da profissão, mas até hoje, o que 

mais me move é estudar. Eu gosto de estudar. 
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O que te motivou a ser docente? 

 

Eu não me via mais fazendo outra coisa. Eu fui gostando de aprender e de ensinar,  

na medida que o tempo ia passando eu ia vendo o resultado disso.  Não resultados 

financeiros, mas quando encontrava alunos meus na universidade, quando eu 

partilhava a momentos com ex alunos, isso é uma outra forma de ganho. Melhor até 

que a do dinheiro, acredite. Então eu não consegui mas sair. Aliás, nem quero sair, 

na verdade! É claro que muitos percalços,  que envolvem nossa profissão são 

desestimulaantes. Mas eu não me vejo fazendo outra coisa.  (grifos nossos) 

 

A docência de ocasião por competência é aquela que encontra uma oportunidade e 

desenvolve, através de saberes iniciais, Formação Inicial e Continuada, e investimento ao 

Ethos, Ética e comprometimento com a profissão. Porém isso não prende o indivíduo na 

profissão. 

A docência de ocasião condicionada é aquela em que a sua permanência aceita 

condições para a sua continuidade. Essa fala nós encontramos na fala do Professor (a) 1. 

  

Pergunta:Você  pretende continuar na carreira? 

Resposta: Sim, mas não educação básica. 

 

A docência por condição é aquela que vai ser motivada, principalmente pelo bem-

estar, na esfera e no nível em que o professor estiver. Há o reconhecimento do investimento 

na carreira, no caso específico o doutorado, há uma forte crítica acerca das condições de 

trabalho. Nesse caso, a docência fica condicionada a uma racionalidade prática. Porém, a 

permanência não é descartada por qualquer justificativa. 

A docência de ocasião volátil é aquele que já entra na profissão tendo-a com uma 

segunda opção ou com uma tarefa iniciada, já com os dias contados.  

Pergunta: Você  pretende continuar na carreira? 

Profº 5: Não! Vai chegar um tempo em que eu estou indo para fora do país. Então 

não pretendo não.  

 

O professor de Docência de ocasião volátil expressa pretensão de afastamento da 

docência, pois nos seus  planos pessoais não cabem à referida profissão. O mesmo professor 

apresenta uma forte crítica sobre atualidade econômica do país. Acredita, que uma das 

maneiras de se obter uma vida mais digna é com a saída do Brasil, mediante a todo o caos 

estalado no país com a crise econômica e com a proposta neoliberal Michel Temer.  

O professor de Docência de Ocasião vai apresentar nesta pesquisa elemento como 

a “conformidade”, a “condição”, como possibilidade para permanência e a “volatilidade”. As 
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respostas apresentadas pelos personagens envolvem o fator financeiro e a desvalorização da 

profissão, como meio definição de sua racionalidade em sua permanência na docência ou não. 

  

A docência por vocação 

 

Ainda existem professores “vocacionados”. A continuidade na profissão docente, 

para quem é vocacionado leva em consideração e equilibra todos os fatores positivos e 

negativos que envolvem a atividade. A decisão pela continuidade na profissão não impede a 

manifestação sobre esgotamento físico e emocional. Ela não impede a crítica e ao 

posicionamento enquanto ser humano, provido de vontades e desejos. A docência por 

“vocação” não vive de utopia. O contentamento vocacional é permeado de uma motivação 

quase que inexplicável.  

 

Profº 3 

A profissão docente foi sua primeira escolha?  

Foi sim. Desde quando eu fazia ensino médio eu já tinha vontade de lecionar. Acho 

que eu tinha vontade já desde pequeno, em casa, quando eu bricava  com caderno 

de ser professor, eu mesmo era aluno e professor ao mesmo tempo, dava nota eu 

gostava. (Grifos nossos) 

 

O que te motivou a ser docente? 

Vivência de infância. Vivendo, assistindo aula eu gostava achava legal. 

 

Você  escolheria novamente a profissão? 

Sim, apesar de tudo eu escolheria   novamente 

Você  pretende continuar na carreira?  

Pretendo. Até me aposentar (risos). 

 

Neste exemplo de Docência de Vocação, podemos destacar que a carreira 

profissional e sua continuidade se confunde com a sua própria história de vida. O professor 

vocacionado dá um outro sentido a sua docência, sem deixar de ser um ator social político, 

crítico e ciência ciente das ações governamentais e do contexto social. 

Há um outro fator que pode trazer uma conformidade com a carreira docente: a idade 

cronológica. Em relação ao mercado de trabalho, esse é outro fator que leva a continuidade na 

carreira o professor. A instabilidade do mercado de trabalho não permite a escolha para  

mobilidade dinâmica entre empregos. 
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Profº 4 

Você  pretende continuar na carreira? 

Pretendo porque agora eu não tenho  mais a idade nem a gana que eu tinha antes, na 

juventude, de  explorar outras coisas, outras áreas. Eu cheguei a fazer,  por exemplo,  

meio que percebendo necessidade de atendimento de mercado,  cheguei a pensar sair 

Geografia. Ao término do curso cheguei fazer outra graduação, por uma questão de 

mercado, fiz física.  Cheguei a ser aprovado, mas não tive tempo de conclusão do 

curso. 

 

É fato e reconhecido, por esta pesquisa,  que a motivação ao trabalho docente, 

gerada pela “ocasião” pode ser a mola propulsora de um professor. E a partir daí, haver o 

desenvolvimento da sua profissionalidade. Precisamos registrar o fato de que não estamos 

observando a Docência por ocasião como algo sem ética ou motivado por esperteza.  

Qualquer plano de carreira, decidido por um indivíduo, pode ser iniciado desta forma. A 

ocasião pode gerar um professor. Mas nem sempre o encaminha para vida e o envolvimento 

real com a prática docente, tal qual esperado pelas literaturas acadêmicas, pela ética 

profissional docente já aclamada e pela própria LDB.  

O professor de Docência ocasião existe. E é a este perfil que o governo precisa 

estar atento pois, como vimos, a vocação prende o professor na docência. Nela, ele encontra a 

felicidade. Quanto ao professor de ocasião (aquele que fica na educação por uma escolha), 

não há impedimento de uma nova decisão profissional no decorrer da vida. Entendo, enquanto 

pesquisadora, que o professor de docência de  ocasião pode assumir a docência na forma mais 

comprometida, porém, a sua racionalidade profissional é baseada em elementos de diferentes 

referências como a felicidade, encantamento, hedonismo. A sobrevivência pode ser também 

aquela que, em um momento faz o indivíduo ingressar na docência, mas em outro, o faz ou o 

fará abandonar a prática.  

Desta forma, observamos que o fortalecimento das Políticas Públicas 

Educacionais e  estratégias para fortalecimento da identidade docente é uma necessidade para 

o curtíssimo prazo, pois como podemos observar, o Banco Mundial acredita que o professor 

brasileiro tem mordomias como: rápido aumento e generosos planos previdenciários: 

 

O piso salarial dos professores brasileiros está em linha com o que é pago em outros 

países com renda per capita similar: 

No entanto, os salários dos professores no Brasil aumentam rapidamente após o 

início da carreira. Devido às promoções automáticas baseadas nos anos de serviço 

e da participação em programas de formação, em 15 anos de carreira os salários se 

tornam duas a três vezes superiores ao salário inicial, em termos reais. Essa 

evolução supera significativamente a maioria dos países no mundo. Além disso, 

vale destacar que os professores brasileiros têm direito a planos previdenciários 

relativamente generosos quando comparado a outros países da OCDE (ver o 
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capítulo sobre a previdência). Essa generosidade dos benefícios previdenciários é 

muito superior aos padrões internacionais. Enquanto professores do ensino básico 

recebem salários equivalente em linha com países de renda similar, os salários dos 

professores universitários parecem estar acima de vários países com renda per capita 

maior . (BM, 2017 P. 127) (Grifos nossos) 

 

A tabela salarial, referente ao ano de 2018, dos professores da Rede Municipal de 

João Pessoa rompe o posicionamento da realidade expressa pelo Banco Mundial, nega todas 

as lutas e vitórias históricas para a docência Pessoense, associada à Prefeitura. Ligada à Lei 60 

de 29 de Março de 2010, que dispões sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário dos 

Profissionais da Educação de João Pessoa. 

No Artigo 4º da referida Lei, encontra-se a salvaguarda da Finalidade da referida 

Lei através das expressões “valorização dos profissionais”; “melhoria do padrão de 

qualidade”;  “remuneração  condgina” e “condições adequadas de trabalho”. 

 

Art. 4º A presente Lei, norteada pelo princípio do dever do Poder Público para com 

a educação gratuita e de qualidade, tem por finalidades: 

I - a valorização dos profissionais da educação pública municipal; 

II - a melhoria do padrão de qualidade da educação pública municipal; 

III - remuneração condigna dos profissionais em efetivo exercício na Rede Pública 

Municipal de Ensino; 

IV- condições adequadas de trabalho. 

V - igualdade de condições para acesso e permanência na escola; 

VI - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

 

É importante destacar que a valorização do Magistério não pode ser reduzida 

apenas ao salário. Valorizar o profissional perpassa pelo atendimento à todas as demandas 

docentes e, além de tudo, como exposto no último Inciso,  o “pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas”. Os saberes docentes precisam também ser valorizados. Os 

conhecimentos, quando reconhecidos novos posicionamentos pedagógicos, pode gerar ao 

alunado uma melhor formação. 

Nos Artigos 17º ;18º;19º e 20º, encontra-se a descriação dos dois tipo de 

“Progressão” permitidas pela Prefeitura Municipal de João Pessoa a Progressão Horizontal, 

que ocorre automaticamente a cada 5 anos e a Vertical, que ocorre a partir diplomação em 

cursos reconhecidos na Formação Continuada. Nenhuma das duas progressões são obtida 

antes do periodo legal denominado Estágio Probatório, que requer, portanto o tempo de 3 

anos para serem efetivadas. 
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Art. 17 A progressão na Carreira dos Profissionais da Educação será baseada 

exclusivamente na titulação e na qualificação do trabalho e poderá ocorrer: 

I - horizontalmente, de um a referência para outra, dentro da mesma classe; 

II - verticalmente, de uma classe para outra do mesmo cargo. 

Art. 18 A progressão horizontal dos profissionais da educação a que se refere o 

Inciso I do Artigo 17 ocorrerá após o cumprimento do interstício de 03 (três) anos de 

efetivo exercício de suas funções, na referência em que se encontre posicionado e 

pela avaliação da qualificação do trabalho, conforme requisitos de pontuação que 

serão estabelecidos através de Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo, e 

demais critérios determinados no Anexo IV, da presente Lei. 

Parágrafo único. Para efeito da progressão horizontal, conforme estabelece o artigo 

17, Inciso I, da presente Lei, o servidor ao migrar de um a referência para a 

subsequente, obterá acréscimo de 3% (três) por cento em seus vencimentos, 

conforme A nexo V I desta Lei. 

Art. 19 A progressão vertical far-se-á automaticamente, dispensados qualquer 

interstício, quando o profissional obtiver, em universidades ou institutos superiores 

de educação devidamente reconhecidos pelo MEC, a formação específica requerida 

para a classe, conforme Anexo V da presente Lei. 

§ 1º A progressão a que se refere o caput deste artigo far-se-á para a referência 

inicial da classe concernente à titulação obtida. 

§ 2º A progressão vertical será efetivada mediante requerimento à Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, SEDEC, ao qual deve ser anexada a 

documentação com probatória da titulação obtida, desde que homologado o 

resultado e publicado através da Secretaria da Administração. 

Art. 20 É vedada a concessão de progressão vertical ou horizontal ao servidor em 

estágio probatório, sendo assegurada a contagem do tempo de serviço para fins de 

posicionamento n a etapa ou no nível correspondente após o término do estágio, 

salvo na hipótese de avaliação de desempenho insuficiente. 

 

 

A tabela salarial e o proposto pela Lei de 29 de Março de 2010, referente ao ano 

de 2018, dos professores da Rede Municipal de João Pessoa, rompe o posicionamento do 

Banco Mundial. Existe uma considerável demora na obtenção dos direitos. O professor espera 

quas 8 anos para obter total ascenção mediante as progressões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Tabela Salarial dos Profissionais Docentes da Educação 
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Fonte: https://sintemjp.org.br  (2018) 
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Figura 19: Tabela Salarial – Quadro Especial e Quadro Suplementar 

Fonte: https://sintemjp.org.br/ (2018) 
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4.2.4  OS PROFESSORES DA EJA 

 

Como lógica integrante da pesquisa, todos os professores entrevistados são 

atuantes da EJA da rede Municipal de João pessoa. A educação de jovens e adultos chegou na 

vida desses professores por uma questão de casualidade ou preferência ao público.  

A casualidade é o fator de maior presença na resposta dos professores. Seja por 

necessidades pessoais ou da instituição, a EJA se apresenta na fala dos professores como um 

“encontro” com a sala de aula, por sinal apresentando muitas diferenças, em relação ao 

conteúdo teórico na universidade. 

A EJA, inicialmente, na vida dos quatro professores, aparece como meio de 

adequação profissional. Adaptação, apesar da teoria obtida na universidade, foi ocorrendo no 

dia dia.   

 
Profª 1 

O que te fez ir para EJA? 

O medo do ensino regular, na realidade que a gente vive, no regular do fundamental. 

Foi mais isso. Eu queria ir pra outro espaço que não fosse ensino regular 

fundamental porque eu tinha um pouco de receio por causa da realidade de violência 

gente vive. 

 

O medo é recorrente na profissão docente. A periferia, marcada pela violência, 

tem dado alguns professores a percepção do perigo em seu ambiente trabalho, já 

estigmatizado pelas péssima condições.   

A professor 1, nos traz em sua sala um debate crucial: apesar de ideologicamente 

posicionados, ciente dos resultados positivos que engajamento político permitido, inclusive 

pela LDB, a questão da segurança e a proteção ao trabalhador se faz muito pertinente.  

As leis de proteção ao Servidor Público e nesse caso, à mulher, não são 

amplamente debatidas e exercidas nesse espaço escolar em questão. Um reflexo do que ocorre 

em outros espaços escolares também.  

Ocorre que a profissão docente, na prática, requer mais cuidado quanto à 

proteção legal, apesar de estarmos falando do serviço público. O que muitas vezes é chamado 

ou considerado com indisciplina, podem ser, na verdade,  crimes previstos em leis, com suas 

devidas responsabilizações, os  atos infracionais ou assédios devem ser tratados como tais. 

O professor, portanto, condiciona seu espaço de trabalho por vários elementos e, 

aparentemente, onde ocorre a maior percepção da presença de segurança pessoal, esse vai ser 

o seu local escohido para sua escolha. 
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A Formação Continuada é um elemento de grande importância na vida de um 

docente. Ela tem grande influência sobre as finanças de um professor, quando está vinculado 

às instâncias ou alguns setores que valorizam o plano de cargo, carreira e salário. Além de 

capacitá-lo, a inclusão de títulos nos PCCR’s podem elevar o salário e, consequentemente, a 

qualidade de vida de sua família. Quanto à Formação Continuada, o grupo dos cinco 

professores, há três Mestres, um mestrando e doutorando. Em suas falas é interessante 

perceber e confirmar a busca da Formação Continuada em Stricto Sensu como objetivo e 

meio de ser alcançado ao longo da carreira.  

O meio como a formação de alguns foram obtidas, traz implicações importantes 

para nosso estudo. E esse fator também foi relevante para a entrevista. A Formação Docente 

Stricto Sensu, quando não acompanhada da licença concedida pela instância ao qual o docente 

encontra-se ligado profissionalmente, pode ser ameaçada em relação a sua realização.  

Existe uma diferença latente, observada pelos docentes entrevistados acerca da 

permissão para formação Continuada em Stricto Sensu entre a esfera do serviço público e  

privada. Dessa forma, é necessário o apoio corporativo e atenção aos direitos do trabalhador 

no setor público ou privado.  

 

Professor 4 

Quando você fez o mestrado, estava trabalhando?  

Sim, estava em sala de aula. Já estava trabalhando na área pública. Percebi que há 

uma dificuldade de afastamentos. Os próprios órgãos, que depois vão se nutrir do 

conhecimento que você adquire,  a princípio, eles dificultam sua saída para se 

qualificar,  para poder ter um reingresso com melhor qualidade  de conhecimento.  

Esses mesmos órgãos acabam  dificultando sua saída,  em certo momentos desses 

pedidos de afastamento. 

 

 

 

Você teve apoio da direção nesse meio tempo a até sair?  

Olha, é... Na época,  já faz algum tempo,  isso foi 2010, quando houve meu   

ingresso no mestrado.  Na época eu tive apoio de algumas das direções, já    que eu 

trabalhava em três instituições diferentes e das três, duas direções me deram bastante 

apoio,  no sentido de tentar buscar solucionar essa questão do afastamento. Porque,  

querendo ou não, o mestrado vai te tomar um certo      tempo,  não só a parte das 

disciplinas, mas vai tomar um certo tempo na       pesquisa,  que, quando você 

associa ela ao trabalho docente em si, te toma  muito tempo. Você  acaba não 

fazendo nem bem uma coisa nem outra. É      por isso que necessidade  de 
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afastamento ela é fundamental e imediata, a  princípio, porque você se dedica às 

disciplinas, consegue aprovação que é     importante e é pré requisito dos programas. 

E esse questionamento que é       feito hoje em dia,  por exemplo, a maioria dos 

próprios colegas que               trabalham com professor tem. Que você precisar, não 

é questão de luxo é     necessidade,  pra poder fazer sua formação de forma que ela 

seja satisfatória. Não só pra você mas pra que você possa entregar um produto de 

melhor       qualidade.  

 

Quanto ao apoio do setor privado da educação à realização de cursos Strictu Senso, na 

maioria das vezes, é reduzido e contempla o professor apenas pela produtividade. 

Prof° 2 

Qual sua titularidade? 

Sou mestre em Gestão Ambiental pela UFPB, mestrado pelo PRODEMA.   Tenho 

planos pro doutorado, um pouco esquecidos, porque estou com         muitas aulas,  

mas, como eu falei, eu gosto estudar. Mas tive que adiar um   pouquinho por outros 

projetos. 

Quando você estava cursando o seu mestrado qual a dificuldade que você 

encontrou para conciliar trabalho estudo?  

Não! Eu fiz o meu mestrado trabalhando na escola particular. Que é muito  mais 

exigente, em todos os sentidos! Então eu havia de conciliar meu tempo com as 

minhas atividades. Eu dei sorte porque quando passei na seleção do mestrado, eu 

comecei a trabalhar numa universidade que dava aulas só nos   fim de semana. No 

estilo semi presencial e aí essa universidade me pagava   um salário, que me 

permitiu me ausentar de outras escolas regulares durante a semana. Então na verdade 

deixei duas escolas e passei a trabalhar no fim   de semana nessa faculdade. Se não 

fosse por isso, eu não teria conseguido    não! E duvido que alguém o consiga, 

trabalhando nessa intensidade, tendo    que fazer pesquisa do mestrado. 

 

 

Você acha que a prefeitura ou outras instâncias apoiam o professor no curso de 

mestrado e doutorado, especialização?  

Na rede particular não existe mesmo! Eu fui achado na rede particular de     ensino. 

Forjado no sentido de orientado. É aquela que exige e aquela que não lhe permite 

,sequer adoecer. Eu fui forjado com rigor, com a exigência  da    escola particular , 

quando eu cheguei na escola pública eu tive choque de      realidade impressionante 

e passei os dois primeiros anos de escola pública  me perguntando: o que eu estou 

fazendo aqui. Muito diferente! Quando eu   passei na seleção de mestrado,  o dono 

de uma  escola particular que eu         trabalhava, me chamou e eu pensava que era 

para me parabenizar. Mas não! Ele estava preocupado em se as minhas atividades de 

mestrado não iriam     me fazer faltar  na escola dele.Quanto a escola pública, eu não 

sei te              responder, se ela de fato te libera, cumpre  a lei. O fato é que eu não 

usei a   prerrogativa do afastamento para meu Mestrado. Por isso eu não senti na 

pele essa eventual facilidade ou dificuldade.  Eu sei que a critério da Lei eu sei que é 
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mais fácil, na escola pública haver o cumprimento do que na rede        particular de 

ensino. Você não seria perdoado. Você perde o emprego          mesmo.  

 

Aparentemente observa-se através de impressão do professor que há uma negativa 

do apoio ao professor mestrando ou doutorando. A liberdade concedida ao setor privado da 

educação e proposital falta ou incompleta fiscalização, recai sobre a própria carreira do 

professor. Para inicial observação, os três quadros abaixo contém dados acerca da formação 

continuada em João Pessoa sobre toda a Rede Privada, Estadual e toda  Rede Municipal. Cabe 

aqui salientar  que os números foram obtidos pelo Instituto nacional de Pesquisa Anísio 

Teixeira. 

 

Figura 20: Docentes Educação Básica com Pós–Graduação, Rede Municipal da Paraíba 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fonte : CultivEduca  (2016) 
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Figura 21: Docentes da Educação Básica com Pós-Graduação na Rede Privada de João 

Pessoa-PB.  

 

                                Fonte: CultivEduca  (2016) 

 

Figura 22: Docentes da Educação Básica com  Pós –Graduação  na Rede Estadual  em 

João Pessoa-PB.     

Fonte: CultivEduca  (2016) 
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Em observação aos quadros iconográficos que dispõem sobre os  dados  do INEP 

2016, encontramos uma visível diferença entre a quantidade de professores que possuem os 

cursos de Mestrado e Doutorado nas redes Privada, Municipal e Estadual da Paraíba.  

O Banco Mundial, em seu documento “ Um ajuste Justo. Análise da eficiência e 

equidade do gasto público no Brasil”, aponta que a restrita qualidade da educação é referente 

à baixa qualidade dos professores em termos de formação. Mas, as experiências de vida 

expressas na entrevista nos relata uma grave contradição: A formação continuada de um 

professor passa por uma grande dificuldade. Muitas vezes esse direito é cerceado. O acesso ou 

a permanência de um docente em cursos de Stricto Sensu gera desconfortos, e o direito muitas 

vezes é  marginalizado.  

O Banco Mundial lança claramente responsabilização ao Professor,  mas observa-

se que sua tendência é marginalizar todas as conquistas sociais que interferem na melhoria de 

vida desses profissionais, ou seja, direitos que estão a dar, ao longo da história da docência 

brasileira, diginidade a vida desse trabalhador. 

 

A baixa qualidade dos professores é o principal fator restringindo a qualidade da 

educação. O magistério permanece uma profissão desprestigiada. Os requisitos para 

ingresso em cursos de licenciatura são fracos e a formação é de baixa qualidade. É 

além da pouca seletividade na contratação de professores para os sistemas 

educacionais estaduais e municipais, os salários não são vinculados do desempenho. 

A mudança desse paradigma exigirá reformas coordenadas de políticas públicas nas 

esferas federal, estadual e municipal. As tendências demográficas, no entanto, 

oferecerão uma grande oportunidade para elevar o nível dos professores e da 

qualidade da educação ao longo da próxima década, pois estima-se que a população 

em idade escolar diminua em 25% entre 2010 e 2025. Isso, aliado a um grande 

número de professores que irão se aposentar nos próximos anos, permitirá uma 

maior seleção na contratação de um número menor de professores que serão 

necessários para substituir os que estarão se aposentando. (BM,2017P. 127) 

 

Sobre a Formação Continuada ofertada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa: 

                                             

 

Professor 1 

Você já fez a formação continuada da essa pela prefeitura?  

 

Não! Nunca fiz essa formação continuada. 

 

 

 

E o que você ouviu da formação? 

 

Dizem que essa formação é só uma forma de os professores lamentarem, contarem 

suas experiências negativas,  mas que nada é feito pra resolver essas questões. 
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Professor 2 

Você já fez a Formação Continuada pela prefeitura? 

 

Sim! Todo ano! Esse ano a gente acabou de fazer uma que é on-line. Textos lindos, 

maravilhosos, belíssimos! Mas alguém precisa dizer aqui como faz   na prática! Mas 

todo ano eu participo, sim, de cursos de formação                 continuada. 

 

O que você fala sobre organização desses cursos?  

 

Olha, a maioria das vezes, eles deixam a desejar, na minha opinião, demais. E aí sem 

citar nome, é claro, um dos cursos que eu participei, a professora    nunca havia 

trabalhado na Educação de Jovens e Adultos.E aí a gente           passava boa parde 

dos encontros, falando das angústias pessoais de cada um. Aquela retórica que todo 

professor vai lá e reclama da sua vida, da sua         prática e tal...E eu falei: isso é 

mais do mesmo! É mais o mesmo! O que é    que eu estou aprendendo aqui? Tem 

sido assim... Não sei se veio alguma      coisa nova essa on-line, por exemplo... Pelo 

menos os professores                 palestrantes e vídeos que a gente viu, falavam 

experiências reais e até achei  interessante isso, em comunidade violentas,  eles 

conseguiram, não só           transformar mas fortalecer a escola...  

 

Professor 3 

Você já fez a formação continuada é já promovida pela prefeitura.  

Já. Só fiz uma vez e  devido ao meu mestrado sempre estive afastado. A que eu 

participei foi legal, foi boa. A parte da organização, não tinha muita orga-nização eu 

só lembro lá no momento que eu tava com o professor  lá e ele    era bem dinâmico, 

trabalhou muito, eu lembro, com a questão da avaliação  que em todas as escolas 

que sempre mesmo discurso que era sempre              trabalhar com flexibilidade em 

relação a notas da EJA. 

 

Professor 4 

Você já fez a formação continuada pela prefeitura?  

Eu tenho uma  leitura de formação! Posso estar falando pelo não vocacional, que eu 

sou. Eu vejo essas formações com muita falácia,  pouca coisa acrescentar na 

realidade, do dia-a-dia, as condições reais com gente contra. Se  tenta transmitir uma 

realidade de escola,  que ela não se materializa na realidade,  ela não está presente 

no dia dia . Você vai para a formação, em que o contex-to que  é falado lá, quando 

você tenta trazer ele  para escola, você sente que  teria que ser uma outra geração, 

um outro momento do tempo.  

 

 

Professor 5 

Você já fez a formação continuado da EJA  promovida pela prefeitura?  

Sim. Eu não aprendi nada! Não passa nada! Horrível. Qualidade, pouquíssima! E os 

professores que tentaram ministrar as aulas não tem qualificação       suficiente ou 

não sabem,  ou não tem prática com EJA para poder falar de    EJA.. Eu me sinto 

desvalorizado,  desprestigiado. Pega e bota um                 profissional pra dar uma 

aula,  que não sabe falar sobre o que está se             falando. 
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Entre as perguntas do roteiro, surgiu no momento da pesquisa, o momento onde  

questionei aos professores como eles conheceram ou como anda a aproximação com a 

estrutura Legal referente a EJA. Estas  indagações não foram definidas no roteiro da 

entrevista, elas surgiram no decorrer da conversa. A pergunta geradora foi: “O que te fez ir 

para  a Educação de Jovens e Adultos”? 

 

Profº4 

Você tem contatos com as leis que tratam a EJA? 

Parte do  conhecimento legal da EJA  se perde no decorrer que você vai        

trabalhando no dia a dia e na época de um concurso, ou de uma seleção,       você 

toma aquilo como uma necessário, depois você me abandona.  

 

Profº 5 

Você já conhecia essa modalidade? você já conhecia essa modalidade? 

Não ! Na universidade, em nenhuma disciplina de  licenciatura me apresentaram a 

modalidade de educação de jovens e adultos. Minha formação foi em 1992-1993, 

por aí. Eu nunca fui apresentado,  eu caí de paraquedas e daí o   conflito que te falei: 

“meu Deus o que está fazendo aqui!” É totalmente dife-rente de tudo que eu havia  

estudado feito até então. 

E no decorrer do fim do seu curso como foi seu contato como foi o seu contato 

com a gente educação?  

Quando eu terminei meu curso eu tive muito pouco contato com a legislação 

educacional. A LDB veio  depois  e eu já estava fora da Academia. Então na minha 

vida acadêmica, também houve muito pouco contato. A legislação     veio pós, 

quando eu saí da Universidade  e por isso meu contato foi muito    curto. Quando, 

logicamente essas mudanças ocorreram a gente se vê obriga-do a procurar se inteirar 

em algumas coisas. Mas na minha vida acadêmica o contato foi o mínimo com a 

legislação educacional. 

As falas dos professores geram considerações importantes, sobre as quais podemos 

levantar a seguinte questão: Em que grau as políticas públicas educacionais têm sido 

propagadas nas Universidades e Faculdades, concebido sentido crítico para os recém 

formados em licenciaturas? Não é intuito, nessas linhas, afirmar que os professores 

entrevistados tiveram um contato superficial e gerador de alienação. Não! Mas, em dias 

atuais, com a política atual, é preciso repensar e reafirmar o grau de importância dos debates 

nos espaços formadores de Licenciados. Será que os cursos de licenciatura têm, no mínimo, 

trabalhado sobre o fortalecimento da identidade do Docente, enquanto profissional face ao 

Neoliberalismo, que tem feito com que a profissão docente, na mídia, seja a luz no fim do 

túnel das contas de água e luz de uma pessoa que está afastado do mercado trabalho?  
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A leitura das diretrizes legais, juntamente com a observação da realidade geram 

crítica e uma atuação profissional ligada aos direitos e deveres docentes.  

Os professores apontaram que foi a necessidade, a prestação dos concursos o 

motivo maior da sua aproximação com as leis. Ou seja, o encontro inciais com os textos legais 

foram, inicialmente uma leitura instrumental da lei educacional. No decorrer do tempo, a 

mesma ganhou um significado diferente para a vida dos docente que sobre a que reconhecem 

as diversas mudanças que ocorrem a todo momento em prol de uma elite. 

Profº 4 

Como se trata de lei, e no Brasil tudo pode mudar! Hoje você está lendo a 

legislação bem clara sobre aquilo,  amanhã tem  interesse supra  em relação ao 

interesse social e aquilo é suplantado no contexto. Independente do dano que pode 

causar ou não! Então se a gente for se prender  a questão da legislação,  acho que 

não é importante, não é interessante. Eu vejo a EJA como necessidade social,  uma 

política pública social muito importante, porque você tem ali atendimento a pessoas 

que precisam que geralmente necessitam, até  muitas vezes de ter um conhecimento 

maior um entendimento melhor do mundo. E quando parte do aluno, o interesse de 

vir se matricular, muitas vezes, trabalhando de dia,  vindo à noite... Esse aluno, o 

aluno real da EJA, que deveria ser esse, esse cara ele merece uma atenção do Estado. 

O Estado precisa estar preparado para atender essa demanda. Tem tantas outras 

demandas, que muitas vezes são até mais secundárias....E essa  é uma demanda 

importante. Ao meu ver, no atendimento  uma demanda social que precisa ter o 

Estado ali bem interessado. (Grifos nossos) 

 

O Professor 4 diz: “O Estado precisa estar preparado para atender essa demanda (da 

EJA)”. O Estado que entende a educação como meio de transformação teria nessa demanda,  

o foco principal da suas atuações. Não pode haaver atualmente a confiança no Estado 

Neoliberal que se agiganta cada vez mais em um preparo para a marginalização extrema dos 

excluídos da sociedade Brasileira. 

O tempo de estudo aligeirado para  tratamento das leis, acrescentado  ao 

desconhecimento  da realidade da Educação de Jovens e Adultos, trazem uma impressão 

diferente da modalidade no tocante ao seu cotidiano. “O que te fez ir para Educação de Jovens 

e Adultos?” foi a pergunta que proporciou as seguintes respostas. Os grifos apontarão para 

análise abaixo delas. 

 

                 Professor 2  

...E aí quando eu fui pra EJA eu me deparei com essa realidade e caí de paraquedas 

na EJA e daí o meu  conflito interno: “ o que é que eu estou fazendo aqui?” (Grifos 

nossos) 
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Você já conhecia essa modalidade? você já conhecia essa modalidade? 

Não ! Na universidade, em nenhuma disciplina de  licenciatura me apresentaram a 

modalidade de educação de jovens e adultos. Minha formação foi em 1992-1993, 

por aí. Eu nunca fui apresentado,  eu caí de paraquedas e daí o conflito que te falei: 

“meu Deus o que está fazendo aqui!” É totalmente diferente de tudo que eu havia  

estudado feito até então.(Grifos nossos) 

Professor 5 

Quando você estava na universidade, o assunto EJA se apresentou pra você de 

que forma?  

De forma didática. Por causa da disciplina que a gente tinha.  Era muito        

superficial, não era uma coisa específica. Era  uma pincelada só... Porque a  gente 

sabia que antigamente era o antigo  Mobral e depois foi tendo suas      evoluções até 

se tornar a EJA. Na Universidade é muita teoria, é muita        análise,  é muito eu 

acho, é muito...Muito por cima! Nunca é uma coisa do   tipo: o professor que está 

passando algo para você sobre a EJA,  é algo que ele viveu. É algo que  ele estudou 

sobre a EJA, mas o que ele não viveu,  a   prática  que ele ele não tem sobre a EJA. 

Então é muita teoria e                    pouquíssima prática. (Grifos Nossos.) 

 

Percebe-se na fala dos professores que seu encontro inicial com a modalidade 

demons-tra um superficial conhecimento das leis no início da docência. A inexperiência com 

público  da Educação de Jovens e Adultos foi consequência da falta de aproximação ao 

contexto. Críti-cas são percebidas quanto à distância da Academia à modalidade. 

 

4.2.5 COTIDIANO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  E A DOCÊNCIA 

 

Escolhi para construção do roteiro de entrevista um agrupamento de perguntas que 

me levassem, junto ao professor entrevistado, a passear por alguns momentos de sua 

lembranças, quanto às suas atividades docentes mais gerais (outros níveis de ensino, outras 

salas de aula), até chegar ao foco de pesquisa, a modalidade de Jovens e Adultos.  

Portanto, na pergunta “Você sente alguma diferença entre o ensino regular e a EJA 

onde você atua?”, tive a intenção de promover a observação de como, em um mesmo espaço 

pedagógico, o ensino Básico Regular e a Modalidade EJA têm sido tratados. Algumas 

reflexões são importantes a serem observadas e entre elas foram a dualidade no tratamento 

pedagógico entre o ensino  regular básico e a EJA. 

Um dos primeiros aspectos foi a  dualidade no tratamento pedagógico entre o 

Ensino Fundamental Regular e a Educação de Jovens e Adultos da Escola “Alfa”. 
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Profª  1 

Você sente alguma diferença entre o ensino regular e a EJA na escola onde você 

atua? 

Total são duas escolas diferentes, duas realidades diferentes. Porque existe muito 

mais organização em pensamento voltado, (pensamento) pedagógico,  voltado para o 

ensino regular para  o ensino da EJA. 

 

  

O entendimento do acervo legal Educacional relacionado com prática confirma a 

realidade específica da Educação de Jovens e Adultos. A generalização pedagógica por parte 

da escola, quanto avaliações ou tratamento da indisciplina, por exemplo, pode ocasionar a 

fragmentação contínua da especificidade da modalidade. É necessário um amplo debate com a 

comunidade escolar acerca do contexto em que a Educação de Jovens e Adultos se encontra. 

O segundo aspecto foi a diferença entre as orientações do sistema educacional no 

qual a Rede Municipal se insere acerca das modalidades do ensino regular e da Educação de 

Jovens e Adultos. 

 

 

                 Professor 4 

Você sente alguma diferença entre ensino regular e a EJA?  

Sem dúvidas. O ensino regular hoje...Primeiro que existe uma série de          fatores 

que condicionam uma dificuldade muito grande do trabalho do          professor hoje, 

em escola, no ensino regular. Primeiro que,  turmas muito     cheias, salas mal 

arejadas, um público, na maioria das vezes, extremamente  desinteressado pela 

escola,  pelo conhecimento. Uma escola, que muitas vezes, cria situações em que 

cabe, quase que exclusivamente, ao professor todas as ações dentro da escola. 

Competendo pouco aos demais agentes. Então ca-be ao professor decidir certas 

coisas, que poderia ser outras pessoas, que de-veriam fazer. Isso sobrecarrega o 

professor, que consequentemente, o            trabalho final dele pode ficar 

comprometido em função disso. Na EJA, quase sempre o número de alunos é menor. 

O público é mais interessado, uma boa parte, e aí,  com esse contexto, você 

consegue viver melhor o trabalho. 

 

A modalidade da educação de Jovens e Adultos é vista como preferência por parte 

de alguns professores. A escolha não se dá por falta de competência ensino regular. Percebe-

se que mesmo diante dos conflitos e percalços vivenciados na escola “Alfa”, a Educação de 

Jovens e Adultos ainda possui um público que apresenta interesse e dá significado  aos 

estudos. 
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O terceiro aspecto foi a diferença entre o comportamento dos alunos,  material didático 

e público. 

Prof° 5 

 

Você sente alguma diferença entre o ensino regular e a EJA na escola onde você 

atua? 

 

Todas! As diferenças são totais! Da disciplina, ao tempo de aprendizado, material 

utilizado, a forma que você dá aula são totalmente diferentes. Principalmente a 

questão dos públicos são muito diferentes. 

 

Entre todas as observações, extremamente singulares, houve uma incidência sobre 

a citação do conflito geracional no público da EJA do contexto estudado. O alunado apresenta 

grandes diferenças. O conflito geracional é ocasionado pela diversidade de idades e esse 

encontro tem se demonstrado negativo para todos professores. 

 
Diante disso, pensando na identidade desses educandos da EJA como heterogênea, 

sujeita a transformações, caracterizada por diferentes etapas da vida, é que 

poderemos romper com a exclusão, a desigualdade e desenvolver práticas 

pedagógicas significativas e que tenham sentido para esses indivíduos. 

(DORNELES et al 2012) 

 

A Educação de Jovens e Adultos tem sofrido com consequência da inadaptação de 

alguns alunos ao ensino regular. A diversidade geracional, neste ambiente escolar também é 

fruto da inadaptação do alunado à dinâmica pedagógica, ao processo de ensino e aprendizado 

e as regras dos turnos matutinos e vespertinos e não de uma tentativa de recomeço de alunos.  

 

Profª 1 

Você acredita que a EJA tem características específicas? 

A EJA  tem pela realidade diversificada dos alunos. Então... idades  diferentes, seu 

contexto de vida diferentes,  estão fora da idade certa. Então...eu acho que  o 

contexto pedagógico diferente. (grifos nossos) 

A EJA onde você atua tem características específicas? 

 Na escola tem a questão da EJA ser vista de modo diferenciado. Meio como 

depósito de alunos que não deram certo no no ensino regular.  

Você acha que isso é um fator positivo ou negativo para o andamento da EJA? 

Totalmente negativo. 

Você acha que isso pode proporcionar uma comodidade em relação a resolução 

do fracasso escolar no próprio ensino regular?  

Sim porque não se busca criar estratégias para manter esse aluno no ensino regular. 

E sim jogá-lo para EJA. O que é um problema... 
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Um dos pontos abordados e que precisa ser destacado é a condição pedagógica 

dife-    renciada da Educação de Jovens e Adultos que se torna ainda mais delicada quando, 

tenta-se  ensinar a jovens que não querem aprender. Aqui não está sendo discutido práticas 

pedagógi-  cas desatentas ou desprovidas de interesse em trocas com o aluno. Há uma 

realidade que com-promete a modalidade e a prática pedagógica da Educação de Jovens e 

Adultos: a educação    escolar não tem significado para alguns adolescentes e jovens desta 

periferia. Pela lógica Neo-liberal, esse público presisaria ser “cativado” pelo governo atual, 

para dar continuidade aos    estudos e em sua visão, tornarem-se o capital humano necessário 

para a produção econômica. Mas o que observamos são práticas que deslocam cada vez mais 

esses indivíduos do centro de ações políticas educacionais em detrimento do Capital.  

 
 

Enfim, a realidade concreta demonstra que a difusão da necessidade   de in- vestir 

em capital humano como motor de desenvolvimento econômico e so- cial é uma 

ideologia, parcial e artificiosa. Os cortes no orçamento da ... vão  de encontro à 

ideologia do capital humano.. (Mota et al 2017, PAG 361) 

 

Através da fluidez da resposta à pergunta: ”Você acredita que a Educação de 

Jovens e Adultos tem características específicas?”, realizei a seguinte questão “Você percebe 

se essas características passaram  por alguma mudança?” 

Para o Professor 2, a maior presença de adolescentes é o elemento de mais 

destaque entre as mudanças na Educação de Jovens e Adultos. 

 
Profº 2 

 

Você percebe essas características passar por alguma mudança?  

Passaram  sim! Desde que eu cheguei na EJA em 2009, eu notei sim! Hoje, e  eu 

acho isso uma coisa séria ser resolvida, há muito aluno adolescente que   

compartilha o ambiente de sala de aula com alunos de uma faixa etária bem maior, 

com senhores e senhoras. Isso modo muda o foco completamente. Por tudo aquilo: 

pelo interesse, pela participação... Isso me traz, enquanto           professor, uma 

enorme dificuldade de juntar perfis e interesses tão diferentes e conseguir fazer um 

bom trabalho. Eu tenho alunos de uma faixa etária      maior que desistiram de 

estudar por causa de outros alunos, adolescentes,     que não tinham o mesmo 

compromisso, mesmo interesse e que pior, eu vou dia de muita forma muito franca: 

Vão para escola e tudo que não quer na es-cola estudar! Isso é desmotivante  para os 

outros e extremamente desafiante para nós. O conflito que eu tinha “Meu Deus o 

que eu estou fazendo aqui,    completamente diferente da minha origem!”, hoje eu 

entendo que eu             aprendo a ser professor é na EJA, onde eu me sinto desafiado 

todo dia e eu   entendo hoje que é muito bom você dar uma aula e pré vestibular com 

sala   300 alunos, é muito bom estão todos interessados! Eles estão todos com foco 

na aula, agora você  chegar numa aula, e que  você divide alunos  com          

diferentes faixas etárias,  diferentes interesses, cada um com seus problemas 

familiares, financeiros e etc... E você ter que mediar tanto conflito, na tutela do 
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conhecimento a ser passado, isso é extremamente desafiador. Hoje eu me sinto mais 

professor por causa disso, por que a EJA me obriga ser mais        professor e menos 

conteudista, mais articulador, mais... preciso planejar      melhor. Mas hoje a EJA me 

faz mais professor. (Grifos nossos) 

 

 

Qual ponto positivo dessa diferença geracional pra você?  

Eu não consigo enxergar muito ponto positivo  na ótica da minha atividade. O que 

eu quero dizer é o seguinte:  Se há  alguma coisa de positivo, na         minha opinião,  

é continuar oferecendo àquele aluno jovem uma oportunida-de de estudar.  Na 

escola onde eu trabalho, a maioria, e aí eu digo com certeza, a maioria dos alunos 

jovens que vem pra modalidade, eles vêm por            imposição ou indicação da 

direção.  Enfim há uma mudança, eu diria,          gigantesca entre a modalidade 

regular de ensino, do sexto ao nono ano e a   Educação de Jovens e Adultos. Há uma 

diferença bem maior! Muitos dos     alunos jovens, que  chegam na Educação de 

Jovens e Adultos, eles vêm na  minha escola, isso acontece, são alunos que dão 

muitos problemas, no turno da manhã e tarde, e aí eles vão para a modalidade à 

noite como última        chance que têm ou para que eles sejam de alguma forma, 

influenciados        pelos mais velhos... Mas isso na minha como na minha opinião 

não tem funcionado. 

Para você essa  prática pode quebrar o objetivo inicial da EJA? 

Isso desvia, na minha opinião a visão objetivo da EJA, de quando eu cheguei na 

modalidade ensino. 

 

A competência para mediação de conflitos é algo que todo profissional que 

trabalha    em grupos deve apresentar. O professor da Educação de Jovens e Adultos tem uma 

responsa- bilidade a mais: adequar o ensino às diversas capacidades cognitivas presentes em 

salas de au-la; fazer com que no processo de ensino e aprendizagem seja gerado ou 

reafirmado o sentido da importância da Educação à vida do aluno; ter estratégia para induzir 

positivamente a per- manência do alunado e proteger o direito daqueles que estão com o 

intuito de obter resultado positivo na vida escolar. O conflito, na Educação de Jovens e 

Adultos, gera consequências     psicológicas, sociais entre os alunos, mas ele também pode 

gerar a quebra de direitos, quando não observada pelos profissionais da educação. A 

Educação de Jovens e Adultos nesse con-    texto, nos oferece um alerta: a desconstrução da 

identidade desta modalidade, recai negativa-mente sobre o direito de alguém que já foi 

excluído em um momento de sua história. A que-  bra de direito na Educação de Jovens e 

Adultos gera, sobre a vida do aluno “interessado”, o   distanciamento da realização de sonhos, 

a reafirmação da exclusão como setor social e parte  de sua identidade. 
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Profº 3 

Na EJA , o aluno da EJA é diferenciado. Um aluno que  trabalha dia todo, é um  

pessoal  mais velho. O jovem da EJA é um pouco mais complicado,      geralmente é 

um jovem que não teve êxito durante o dia e vem pra noite, tal-vez a esta seja só um 

... pra ver se compensa o que ele perdeu e não tem mui-ta motivação. o pessoal mais 

adulto vem pra estudar mas também muita difi-culdade devido ao tempo que passou 

fora da escola. 

A EJA é utilizada como uma ação  corretiva do fracasso escolar dos turnos da 

manhã e tarde, onde você atua? 

 Também! Já que o aluno ficou fora da idade, do  regular do dia vem pra     noite 

pra ver se corrige.  

Você acha que isso pode trazer algumas consequências negativas para   EJA? 

Sim,  pois esses alunos... a EJA  essa deveria ser voltada para o aluno que tem idade 

mais avançada que quisesse realmente estudar. Como a gente que    tem aqui na 

escola, alunos que querem estudar e tem uns  que vêm do dia e  que infelizmente  

acabam prejudicando os que querem.  Acontece até de       evasão de alunos que 

querem, devido a esses  vêm do  turno da manhã,  por exemplo, está fora de faixa e 

devido ao mau comportamento vem pra noite e acaba  prejudicando. 

...Antes, os alunos de antes, tinha uma característica mais de EJA. Hoje tem alunos 

que não tem características, são alunos novos,  que  vêm pra noite e   descaracteriza 

um pouco a EJA. 

A EJA está perdendo sua  característica inicial, de recuperar o aluno     que há 

muito ou em um considerável tempo se afastou dos estudos? 

Acredito que a EJA deve ser voltada pra isso, voltada  para aluno, que por   motivo 

de trabalho, perdeu seu tempo de estudo e agora vem pra recuperar   na EJA. E não 

um aluno com problemas  comportamentais, deixam o dia pra vir a noite. 

 

A educação de Jovens e Adultos não pode ser tratada como correção indisciplinar 

ou como manutenção de matrículas, para a manutenção de verbas direcionadas à escola. Da  

mesma forma que educadores progressistas criticam as atuações, os neoliberais que olham o   

aluno apenas como como um Capital Humano, é preciso que esse mesmo aluno não seja         

transformado em um aluno reserva para a manutenção das verbas federias de um sistema edu-

cacional regido por um sitema internacional gerenciador das políticas educativas. A Educação 

de Jovens e Adultos tem se tornado também um espaço de aglomeração de “reserva” discente. 

O discente que não é liberado e encaminhado para uma outra possibilidade de certificação,     

gera automaticamente a garantia da manutenção de verbas federais, além da instrumentaliza-  

ção da matrícula desse aluno, há um outro fator que envolve o projeto de vida desse discente, 

ao qual é postergado uma solução pedagógica. Haja vista que, o aluno que não se adequa ao   

cotidiano escolar e que não é direcionado a avançar a outras formas de obtenção de certifica- 
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ção, terá consequências em sua vida. Toda demora na vida estudantil gera algum contratempo 

no momento em que entra no mercado de trabalho. 

 

Consensualmente, os organismos multilaterais, internacionais e regionais difundem 

a ideia de que os pobres atravancam o crescimento econômico, pois podem criar 

instabilidades políticas que afetam as boas condições de acumulação do capital. Mas 

também entendem que os pobres têm algum potencial produtivo, e que este está 

sendo desperdiçado. (MOTA et al  2017, P 364) 

 

Ainda sobre a diversidade geracional, o Profº 4 expressa: 

 

Profº 4 

Você percebe que a  diversidade geracional é positiva negativa?  

Muito pouco positivo! Eu acredito que essa diversidade deveria passa a ser mais 

positiva quando ela é de conhecimento.  Pessoas com pouco mais,  com pouco 

menos que pode se ajudar e trocar conhecimento sobre as áreas diver-sas mas.... 

Geracional eu não vejo vantagens. A princípio... 

 

O conflito geracional é uma característica presente na escola Municipal estudada. 

Fruto de uma prática  educacional, contextual que, a priori, não entende a Educação de Jovens 

e Adultos enquanto uma modalidade do reparo da perda de direitos. Ela não é reparo de 

situações de indisciplina. Mas, em último grau, a Educação de Jovens Adultos é vista como  

um percurso corretivo de comportamento nesta instituição. A troca de turno é realizada para 

tentar recuperar o aluno e também de recuperá-lo face a sua indisciplina. O conflito de 

direitos é iniciado nesse espaço. Primeiro, a permanência dos mais alunos mais experientes é 

ameaçada pela indisciplina dos mais jovens, que são cerceados pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

Desta forma, o acesso aos dois grupos é garantido, porém a permanência de um dos 

grupos é negligenciada. A igualitária estratégia de permanência para com os adolescentes e 

adultos trabalhadores ou adultos que há muito tempo estão sem estudar precisam acontecer. 

Porém é necessário que, dentro da lei, ocorra uma ação que cesse ou impeça a nova exclusão 

dos alunos que tem extrema necessidade da EJA.  

O desmantelamento da EJA é algo proposital, faz coro com uma intensão Macro. 
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o projeto da classe dominante brasileira em sua marca antinacional, antipovo, 

antieducação pública, em suas bases político-econômicas de capitalismo dependente, 

desenvolvimento desigual e combinado, que condena gerações ao trabalho simples e 

nega os fundamentos das ciências que permitem aos jovens entender e dominar 

como funciona o mundo das coisas e a sociedade humana. (MOTA  2017, 309) 

 

Porém, as escolas, em seus contextos específicos, precisam agir com o bom senso 

nas medidas de proteção de acesso e permanência. Haja vista que é o profissional docente que 

carrega responsabilidade de enfrentar as singularidades e demandas da Educação de Jovens e 

Adolescentes. Mais do que conter a indisciplina, as devidas considerações sobre o conflito 

geracional é uma percepção da proteção e defesa dos direitos. É necessário que, frente às 

ameaças do Governo do Presidente Michel Temer, as instituições encontrem formas de 

resignificar a  política educacional da Educação de Jovens e Adultos, de forma que proteja ao 

máximo o direito daqueles que ainda precisam e querem aproveitar dessa modalidade.  

 

O professor deve se assumir como sujeito de transformação no sentido mais radical 

(novos sentidos, novas perspectivas e dimensões para a existência, nova forma de 

organizar as relações entre os homens), e se comprometer também com a alteração 

das condições de seu trabalho, tanto do ponto de vista objetivo (salário, carreira, 

instalações, equipamentos, número de alunos por sala, etc.), quanto subjetivo 

(proposta de trabalho, projeto educativo, relação pedagógica, compromisso social, 

vontade política, abertura para a mudança, disposição democrática, etc.). 

(VASCONCELLOS, 2003, p. 77). 

 

As políticas Neoliberais têm influenciado na precária atividade docente, a este 

fato está sendo acrescentado as medidas desprovidas de valor legal e munidas  de exclusão.  

É perceptível a visão política e social que os professores têm da Educação de 

Jovens e Adultos. Eles, no decorrer de sua carreira, em atuação com as salas de aula da EJA, 

exprimem importância da modalidade para a sociedade. Dessa forma, realizei a seguinte 

pergunta: Você acredita que a modalidade é uma oferta importante para a sociedade?” Os 

professores em resposta destacaram os seguintes pontos: 

A primeira observação é a Educação de Jovens e Adultos possui uma demanda 

ainda persistente na sociedade. 

Profº 1 

Você acredita que a modalidade EJA é uma oferta  importante para a 

sociedade?  

Sim! Porque é a última esperança de quem não foi que não teve uma  educação 

básica na idade correta, na idade certa. Então é preciso atender essa demanda quer é 

menor mais que ainda existe... de que não foi ensinado na idade certa. 
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Os alunos que retornam estudo da Educação de Jovens e Adultos vêm no turno da 

noite opção de readequar a prática estudantil à sua rotina. Educação de jovens e adultos ainda 

é promotora de ascensão social. A certificação e trabalhadores geram possibilidades de novas 

oportunidades de emprego. 

 

Vivemos em um panorama de mudanças, com um ritmo acelerado das 

transformações sociais e tecnológicas, em que a sociedade torna-se mais exigente e 

busca profissionais qualificados que atendam às demandas emergentes. Essas 

transformações vêm se refletindo no cenário educacional, pois os sujeitos com pouca 

escolarização estão retornando ao campo educacional, sejam eles jovens, adultos ou 

idosos, e a EJA vem propiciando essa oportunidade de aprender e se qualificar. A 

EJA proporciona esse acesso, pois ao passo que o sujeito aprende e se qualifica, 

consegue ter mais forças para caminhar em busca da sua cidadania. (DORNELLES 

et al 2012, p. 247) 

 

O segundo apontamento é que o Estado precisa agir sobre a ruptura inesperada e   

momentânea de um direito 

 

Professor 4 

 

Você acredita que a modalidade EJA é uma oferta  importante para a 

sociedade? 

Sim, fundamental! A sociedade, esse grupo social, que geralmente perpassa pelo  

cara que abandonou os estudos cedo, pois teve  que trabalhar com os pais ou com a 

família, o cara que teve que se mudar, o cara que sofreu algum tipo de sanção do 

Estado ele precisa ele, querendo retomar uma vida social comum, o Estado ele tem 

essa obrigação de oferta essa possibilidade aí. 

 

O direito de prosseguir nos estudos é recuperado pelo aluno ao retornar à sala de 

aula. A comunidade escolar deve estar envolvida com retorno dos alunos a essa modalidade, 

para proteção do direito alheio. 

O terceiro ponto abordado é que no Ensino Básico, ainda existe a oferta evasão 

em fracasso. A Educação de Jovens e Adultos é muitas vezes o conserto disso:   

            

Profº 5 

Você acredita que a modalidade EJA é uma oferta  importante para a 

sociedade? 

É imprescindível! Principalmete  pelo nosso país, que não oferece condição 

nenhuma, basicamente no ensino básico nem no ensino médio. 

Você acredita que a modalidade EJA é uma oferta  importante para a 

sociedade? 

Essencial! Eu não imagino um Estado, um governo, enquanto estado detentor das 

políticas, abandonar esse pessoal mais humilde, carente que perderam, que não 

puderam frequentar escola idade que deveriam. Isso é um serviço essencialíssimo e 

por isso que me deixa preocupado, ver o foco nesse tipo de serviço cada vez menor, 

cada vez mais desinteressado e eu até acredito que alguns casos é deliberado o 

enfraquecimento dessa modalidade de ensino. Mas que ela é, na minha opinião, 

essencial para essa parcela da população. 
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O Estado não pode excluir os já excluídos. Porém, é deliberada a ação de 

enfraquecimento da modalidade. Reflete o ciclo de práticas de exclusão motivados pela 

ideologia neoliberal. 

 

A exclusão escolar é mais uma das características significativas dos sujeitos da 

educação de adultos. Uma parte significativa dos alunos da EJA – os adultos – é 

oriunda de populações camponesas. Eles são na maioria das vezes os migrantes que 

chegam às grandes cidades procedentes de áreas rurais empobrecidas, filhos de 

trabalhadores rurais não qualificados e com baixo nível de instrução escolar. Boa 

parte deles é analfabeta com uma passagem curta e não sistemática pela escola. São 

aqueles que depois de uma experiência no trabalho rural na infância e na 

adolescência, acabam trabalhando em serviços urbanos não qualificados, buscando a 

escola tardiamente para alfabetizar-se ou cursar algumas séries do ensino na 

modalidade EJA (OLIVEIRA, 2005 apud BRUNELLI 2012) 

 

Quanto ao questionamento da percepção da perda  de políticas educacionais para EJA,  

todos os professores expressaram possuir essa consciência e percepção. Para a captação 

dessas informação foi feita seguinte pergunta: “Você acredita que a modalidade EJA é uma 

oferta  importante para a sociedade?” As observações realizadas foram: 

 

A  Diminuição da  procura pela modalidade. 

Profº 1 

Você tem percebido alguma perda em termos de política pública  para a 

modalidade?  

Se sim, como tem atingido o contexto em que você se insere? 

Tem ,  porque cada vez menos alunos procuram essa modalidade. Porque há mais 

políticas, hoje,  voltadas para educação na  “idade certa” e com a falta de 

investimento,  essa modalidade, ela fica mais legada ao esquecimento, ao abandono 

à falta de apoio de políticas públicas nesse sentido... 

 

Fechamento de escolas que geram perdas de trabalho. 

 

Professor 2 

 

Você tem percebido alguma perda em termos de política pública  para a 

modalidade? Se sim, como tem atingido o contexto em que você se insere? 

Eu acho que temos perdas sim! Fechamento de várias escolas da Educação   de 

Jovens e Adultos, é uma coisa na minha opinião gravíssima! O aluno da  EJA ele já 

tem dificuldade de,  trabalhando o dia inteiro e ainda ir pra escola noite... Se a escola 

perto da casa dele fechou e muitas fecharam, Por que que ele vai continuar 

estudando?Ele desistiu! Essa eu acho uma enorme perda!  A EJA  perdeu muito! A 

comunidade perdeu muito com essa decisão que foi   política. O que a gente tem 
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feito? Na minha escola, no passado, a gente fez  uma coisa que me deu orgulho! Foi 

parte da direção isso... A gente saiu um  dia noite, saiu na comunidade andando e 

convidamos alguns alunos a  voltar para EJA. Aqueles que um mês, dois meses não 

apareciam, a gente saiu        caminhando com os professores e a direção, convidando 

esses alunos...       Achei isso legal! Que poderia ter sido continuado esse ano! A 

gente não fez ainda se é que vai fazer... Então, a gente perdeu muito! Eu acho 

gravíssimo, na medida em que muitas escolas foram fechadas, muito professores             

perderam o seu trabalho porque tiveram que se deslocar para outras escolas.  Uma 

parte significativa da comunidade perdeu acesso escola que tinha perda sua casa...E 

eu repito acho isso gravíssimo. 

 

Fechamento de turmas e discurso de junção da modalidade à EAD 

 

Professor 3 

 

Você tem percebido alguma perda em termos de política pública  para a 

modalidade? Se sim, como tem atingido o contexto em que você se insere? 

 Eu acredito  que aqui, no município, por exemplo, já há várias escolas fechando. Já 

devido à falta de recursos para EJA e a gente percebe que no cenário atual político 

educacioonal, eles querem acabar com essa modalidade,          deixar “à distância”, o 

que vai prejudicar bastante. 

Você acredita que esse público vai se adequar facilmente com a EJA à   

distância ? 

 Não, porque a pessoa tem que ter habilidade com as mídias eu novas            

tecnologias. O nosso aluno da EJA, em sua grande maioria, eles não tem      essa 

afinidade. Eles preciso do contato humano e eles vem pra cá também,   por uma 

questão  de trabalhar durante o dia e vem por uma questão de se dis-trair e aprender, 

mas também ter esse contato com colegas com o professor, com a vivência aqui a 

noite. 

 

Falta um olhar mais específico para EJA. 

 

 

Professor 4 

Você tem percebido alguma perda em termos de política pública  para a 

modalidade?  

 

Sim. Eu acredito que o Estado em si, ele não tem um olhar muito particular pra EJA. 

Ele mistura muito as ações e eu acredito que por não fazer esse tipo de ação, de 

tentar criar, uma coisa específica, para esse segmento, criar um projeto para esse 

segmento, deixar o outro segmento com este projeto, ele pega isso aí. Quanto mais 

você puder, quanto mais escola puder especificar ações mais ligadas ao perfil do 

aluno da noite, com as peculiaridades que os alunos da noite possui, com contexto 

social,  com contexto político entendeu? Eu acho mais proveitoso e acho que dá para 
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explorar melhor conhecimento do aluno nesse sentido do que fazendo, integrando 

tudo e meio que vendendo que é uma coisa só. 

 

Falta de verbas.  

 

Professor 5 

 

Você tem percebido alguma perda em termos de política pública  para a 

modalidade? Se sim, como tem atingido o contexto em que você se insere? 

Sim. A verba está diminuindo cada vez mais. Em termos de estrutura, em termos de 

próprio material didático. Cada vez mais, a cada ano que passa, os valores estão 

diminuindo. Então, reflete na forma que que você estão tendo que se virar, se 

adaptar pra ensinar alguém e  ter um pouco de qualidade o que você ensina aos 

alunos 

 

A falta desse investimentos tem faz toda a comunidade escolar sentir os efeitos 

nocivos dessas ações. Por um lado, fecham-se turmas, mas essa demanda não acaba e 

promove a migração vai para outra escola, e provocam inchaço de salas de aula. Comprimem 

cada vez mais a qualidade do ensino e elevam a carga ao professor. Comprimem cada ve mais 

a qualidade do ensino e elevam a carga do professor.   

Ainda diante da expectativa da investigação sobre a realidade vivenciada pelos 

professores, fiz o seguinte questionamento: “Onde você atua, existe ajuda da direção e do 

corpo técnico? As respostas foram em sua maioria positivas, duas delas trouxeram alguns 

pontos: 

 

Para a Profª 1, há falta de apoio. 

 

Professor 1 

 

Onde você atua, existe ajuda da direção e corpo técnico? 

 

Não! Nenhum! Não há apoio de material, não há apoio pessoal não apoio... Não há 

muita empatia... Não há projeto pedagógico, não uma um ambiente corporativo, em 

que a gente possa debater ideias... Então, faz muita falta... 

 

 

Ao Profº 2, há falta de apoio estrutural por parte da Prefeitura Muncipal 

 

Professor 2 

 

Onde você atua, tem ajuda da direção e corpo técnico? 
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O apoio, de uma maneira geral, ele existe. Ele sendo solicitado há um            

interesse em tentar fazer. O problema maior não está na escola em si. Está   mais 

como a Prefeitura observa o processo como um todo. Nesse caso é até   mais amplo. 

Então, por exemplo,  se você solicitar o apoio,  ao meu ver, esse apoio é possível. Eu 

não acho que haja uma  dificuldade. Não pelos agentes em si, e sim  pelo aporte que 

a escola  possui. Muitas vezes você quer fazer  determinado trabalho e muitas está 

faltando cola, régua,  lápis.  Então isso aí cria uma série de percalços e dificulta o 

trabalho do professor, tentando fazer um projeto que  está ali, naquela condição, a 

melhoria da qualidade do          ensino 

 

Questionados com a seguinte pergunta “Quais práticas pedagógicas você tem 

realizado no ensino da Educação de Jovens e Adultos?”, foram identificados as seguintes 

práticas realizadas pelos docentes. A sua pré-descrição obedece á ordem da categorização dos 

professores, dessa forma são elas: 1) Práticas que geram criticidade; 2) Práticas que geram 

aprendizado significativo; 3) Práticas que consideram as diferentes potencialidades de 

cognição; 4)  Práticas que geram ressignificação da identidade estudantil dos alunos.  

 

A Professora de número 1 realiza práticas pedagógicas ligadas à criticidade 

política. Apesar de ser uma difícil atividade.   

            

Profª 1 

 

Quais  práticas pedagógicas você tem realizado no ensino da EJA? 

 

Como professora de português, eu tenho, com os materiais que eu tenho... Tenho 

tentado levar a realidade que eles vivem,  trabalhar as questões políticas por meio da 

língua. Então, eu uso textos como forma de introduzir neles um pouco de  

pensamento crítico. Então é isso que eu posso fazer! Embora eu saiba da 

dificuldade, que não tem material, que não tem apoio... todas essas problemáticas.  

 

O ensino tradicional, conhecido também como ensino bancário, criticado pela 

realização das práticas pedagógicas baseadas na transmissão do conhecimento foi, ao longo 

do tempo, sendo debatido no tocante ao surgimento das ideias que defendiam o processo de 

ensino aprendizagem que envolvesse a promoção da capacidade crítica do discente ao 

contexto que está inserido. Haja vista que a LDB 9394/96, defende a educação que promova a 

cidadania, compreendemos que é obrigatória a prática do professor da Educação de Jovens e 

Adultos, a presença do seu ensino crítico. Além de aluno, todos inseridos no rol de decente 

das escolas públicas são cidadãos. Compreendemos a necessária prática corroborando o 

pensamento de Machado (2016):  
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Democracia e Educação são duas faces de uma só moeda: uma se alimenta da 

existência da outra. A Educação busca a construção da consciência crítica que nos 

habilita a viver em sociedade, regulados por normas e princípios éticos. A formação 

do professor não pode subestimar tal dimensão política. (p.4) 

 

O Professor 2 destaca a defesa da construção de um aprendizado significativo. 

 

Prof° 2 

 
Quais práticas pedagógicas você tem realizado no ensino da EJA? 

 

Primeiro eu quero , que eu possa  ensinar e aprender tenha significado na vida dele! 

O material que eles recebem não tem significado! Em poucos pontos, a gente 

consegue dar significado ao material. Por isso a minha prática, em sala de aula, visa 

conteúdos que de alguma forma,  possam ajudá-los no seu cotidiano,  na sua prática. 

Por exemplo: eu falo de doenças sexualmente transmissíveis... A minha ideia é que 

eles possam não só aprender,  como compartilhar métodos anticoncepcionais,  

métodos de proteção contra DSTs... Eu falo sobre a água,  sobre as doenças que a 

água pode provocar... Sempre que posso,  tenho imagens de vídeos que falam do 

funcionamento do corpo humano... Eu falo de primeiro socorros... Eu procuro dar 

pra eles conteúdos que tenham um significado na sua vida,  que vão muito além do 

que o caderno e do que o livro, que eles usam... Que eles possam, no dia seguinte, 

aplicar, de  alguma forma, aquela aprendizagem do que eles estão estudando. 

 

O trabalho do professor também está em adaptar a sua prática pedagógica em relação a 

currículos pré-definidos. Como? Atuando com projetos, selecionando conteúdos para que a lei 

do aprendizado crítico tenha a importância para vida dos alunos. Sobre a aprendizagem signi- 

ficativa entendemos que é um processo de construção e conhecimento de aluno de forma que 

nessa aprendizagem: 

 

...as ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-

arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. Substantiva quer dizer não-literal, não 

ao pé-da-letra, e não-arbitrária significa que a interação não é com qualquer idéia 

prévia, mas sim com algum conhecimento especificamente relevante já existente na 

estrutura cognitiva do sujeito que aprende. (...)É importante reiterar que a 

aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios 

e conhecimentos novos...Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem 

significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados 

ou maior estabilidade cognitiva. (MOREIRA, 2012 P.1) 

 

O Professor 3 aponta a atividade de conciliar as diferentes potencialidades de              

cognição; 

                                         Profº 3 

Acho que uma das maiores desafios aqui  é tentar conciliar o nível de infor-mação 

aos nossos alunos.  Tem alunos que sabem, já tem base boa de conhe-cimento, 

outros fazem 20 anos que não estudam  e fazer essa ponte aí, eu     acho que é um  

dos maiores desafios. Além dos alunos que a gente tem          problema, por 
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trabalhar no local periférico com alunos que usam drogas tem  a série 

comportamentos complicados que a gente também também tem que  conviver.  

A prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos requer ao professor o 

trabalho para criar ou recriar a identidade estudantil. Ele precisa atuar para resignificar a 

identidade desse aluno. 

A diversidade geracional, abordada entre os entrevistados, é um elemento que 

recruta ao professor a percepção de variadas possibilidades cognitivas em sala de aula. A 

generalização da prática pode ocasionar ao processo de ensino aprendizagem percalços, 

gerados pelo Bullying, por exemplo, e consequentemente, em situação extrema, abandono, 

por parte de alguns alunos, à escola. O cenário  da diversidade cognitiva possibilita uma maior 

criticidade ao currículo, material pedagógico com os quais trabalham. 

 

Profº 4 

No sentido de que é ser,  eu entendo que a gente, enquanto professor , a gente tenta 

buscar soluções materiais,  muitas vezes até, demanda  um pouco mais de tempo, 

para escolher aquilo  que possa de repente,  despertar nesse modelo de grupo de 

alunos, que ele possa entender melhor, ser mais fácil pra ele... Então de certa forma 

acaba dando um pouco mais de trabalho. Porque uma coisa é você explorar o livro 

que já vem com uma abordagem quase que padronizada e ele já vai vendo ano a ano  

aquilo e já vai se acostumando. Outra coisa você encontrar um grupo com a 

variedade pessoas deficiências com problemas de aprendizagem que sofreram aí, 

muitas vezes 10 a  20 anos se defasagem sem  frequentar a  escola e tentar despertar 

no mesmo endivido o interesse por pesquisa, por estudo, por fazer leituras, assistir  

filmes, vídeos, documentários. Você despertar isso é um grande desafio que existe 

hoje na EJA. Trazer esse cara de volta pra uma condição, enquanto estudante. 

 

O aluno que está retomando ao ensino da Educação de Jovens e Adultos passou 

por uma ruptura na sua vida escolar. É popularmente conhecido por uma negativa 

classificação de sua identidade, ele é visto como aluno desistente. Esta expressão consta 

inclusive na caderneta ou em documentos sobre sua vida escolar. Não importa a motivação de 

seu afastamento dos estudos, ele é arbitrariamente definido como “desistente”. O mesmo 

Estado que não prezou pela permanência é o mesmo que desqualifica o aluno. O Estado 

responsabiliza o cidadão pelo fracasso ao seu atendimento às políticas públicas. Dessa forma, 

o aluno que retorna ao ambiente escolar é um indivíduo que se dispõe a caminhar em um 

sistema que o negou respeito a identidade e ao seu direito enquanto estudante. Sua volta é um 

ato de resistência frente a marginalização de sua necessidade pelo Estado. 

O estudante da Educação de Jovens e Adultos não é um “ex-desistente”, é um 

aluno que retomou a vida estudantil em um “melhor” momento da sua vida. As práticas 

pedagógicas devem valorizar o seu esforço, a todo o momento, pois esse aluno não se vê 
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automaticamente entrosado no espaço escolar. Gradativamente, recebe apoio dos colegas, 

professores e comunidade escolar. O aluno desistente não renunciou ao estudo, ele apenas, em 

um momento passado de sua história, não encontrou apoio que tanto necessitava. 

Outro ponto importante, seus saberes precisam ser valorizados pelo professor. 

Concordamos com Freire (1987, p. 68) ao afirmar que: ''Não há saber mais, nem saber menos, 

há saberes diferentes''. Conduzir o aluno ao processo de ensino aprendizagem, que ocorrerá no 

ano escolar, como um colaborador da aprendizagem é importante para a ressignificação da 

sua identidade. Lembro que, enquanto professora, ao trabalhar em um texto cujo tema era “O 

banquete antropofágico”, tive uma das maiores aprendizagem da minha vida: o aluno me deu 

a explicação, baseada em vivências, acerca da produção do Cauim, uma  bebida com teor 

alcoólico produzido pelos índios. A contribuição da sua experiência da produção da iguaria, 

deu um outro sentido a minha aula, e dessa forma, percebi meu preparo para aquele momento 

não se comparou a experiência de vida ensinada por aquele discente. 

 

O aprendizado desses sujeitos inicia-se muito antes de frequentarem a escola, uma 

vez que eles aprendem a lidar com as situações, as necessidades e as exigências 

cotidianas da sociedade contemporânea. Portanto, quando começam a estudar, já 

tiveram experiência com medidas, cálculos matemáticos, materiais impressos, língua 

materna falada, ferramentas de trabalho e equipamentos elétricos e/ou eletrônicos. 

(VARGAS et al 2013 p.449) 

 

Dessa forma, o cuidado pedagógico para promoção do ensino aprendizagem 

complementa todas as observações apontadas pelos professores. O zelo com preparo, 

qualidade, o sentido da aula na educação de jovens e adultos, tem como consequência a 

promoção de uma aprendizagem crítica, significativa, que devolve o pertence mentor da 

identidade estudantil e que dá significado a sua vida. 

Ao docente também foi realizada a seguinte questão: “O que é ser professor da 

Educação de Jovens e Adultos onde você atua?  As respostas obtidas apontaram para: 

Atuar em um ambiente de luta : 

 

Profª 1 

 

O que é ser professor da EJA  onde você atua? 

Tarefa árdua, difícil, complicada e é uma eterna luta. 

 

Por que? 

Porque falta apoio em todos os âmbitos. No âmbito pessoal. No âmbito profissional. 

Corporativo. Tudo! 

 

É necessária a prática da resistência através de ações que promovam 

gradativamente uma conduta pedagógica da educação de jovens e adultos. Devido ao grande 
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impacto que a modalidade sofre, se faz pertinente, nesse momento atual da nossa política, que 

os atores responsáveis pela Educação de Jovens e Adultos atuem para promoção do seu 

fortalecimento.  

Aprendizado constante ao professor    

Professor 2 

O que é ser professor da eja onde você atua? 

 

É ser  aluno todo dia! 

É aprender todo dia... Por exemplo, no dia em que, às vezes, não posso ir, eu fico 

com a consciência pesada de dizer: Olha seu João, dona Maria, que saíram lá da casa 

deles e foram pra escola e eu não fui... né?  Uma experiência eu tive: Um aluno que 

chegou pra mim, assim, e  disse  professor desculpe, eu faltei a semana passada, 

porque eu tenho, lá em casa, um fiteiro, onde eu vendo: pirulito, bombom, pipoca, 

chiclete e aí dois vagabundos me roubaram e me deram  uma coronhada na minha 

cabeça. Aí eu machuquei! E mostrou o machucado e  me pediu desculpa por não ter 

escola! Isso é lindo demais! Ir para EJA é aprender ser  professor todo dia e na 

melhor escola que existe: a escola da vida! E  isso me fascina, por isso que eu quero 

morrer professor . 

 

Todo professor está sempre aprendendo. Seus conhecimentos são inacabados e o 

contato com a diversidade está presente na Educação de Jovens e Adultos, permite o 

aprendizado de elementos importantes aos professores.  

Após o término do trabalho com o  roteiro de entrevista, pedi  aos professores uma 

fala “livre” sobre a Educação de Jovens e Adultos.  

 

Profº 2 

 

Qual conselho você daria a um professor que está chegando agora na carreira? 

 

Talvez esse professor, que chegue hoje, ele tenha mais teoria do que eu tive,  quando 

eu cheguei. Talvez ,  possa ter até um olhar muito mais apurado que o meu. Mas a 

prática é que vai ensiná-lo. Quando ele se deparar com essa realidade, de uma escola 

quase sempre cercada  de violência,  da ausência do poder público... Isso é real! 

Quando ele se deparar com essa realidade, muito da teoria que ele trouxe vai ser 

transformada... Sem dúvida nenhuma!  Porque é como  funcionou comigo...a EJA é 

uma  enorme escola. 

 

O Profº 2, na expressão de sua fala, ao aconselhar os novos professores da 

Educação de Jovens e Adultos, nos encaminha a pensar que a prática pedagógica na 

modalidade é muito importante na vida de um profissional que está em sala de aula, 

construindo sua carreira e para quem a estuda, enquanto pesquisador. A teoria não prepara 

totalmente o docente para o atendimento real das demandas da Educação de Jovens e Adultos. 
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A esta, deve-se investir mais pesquisas pois, a aproximação com sua realidade possibilita a 

construção e teorias mais ligadas ao cotidiano. Outro momento da sua fala que merece 

destaque é a expressão “Escola com grande ausência do poder público. Em alguns momentos 

da caminhada profissional, o docente da escola pública e também agente do Estado, encontra-

se como “órfão” do Poder público, enquanto responsável pela condução plena das atividades 

dos seus agentes.  

O Prof° 4 em suafala livre, também expressou descuido do Estado em relação a 

seus agentes na Educação: 

 

Eu acho que o Estado,em si, ele peca em determinados  pontos que, pra mim, são 

fundamentais para o sustento  da Educação do Brasil como um  todo. Existem 

pontos que precisam ser debatidos, contestados e coisa pra se  colher um fruto daqui 

a dez, quinze anos. Primeiro você tem uma série de dificuldades, dentro processo 

atual.  Você tem um  processo que percebe que o sistema está contra você.  Uma vez 

que a escola que é um equipamento público, que precisa ter uma série de requisitos, 

para complementar seu trabalho, ela falha  com isso. Faltam certas coisas! 

 

O professor, enquanto cidadão, percebe as lacunas deixadas pelo Estado na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Enquanto docente, experimenta desequilíbrio 

de investimentos e apoio estrutural ao seu trabalho. Enquanto agente da Educação do Estado, 

ele presencia a relação cheia de percalços entre governo e  sociedade diante do acesso sem 

qualidade às políticas públicas.  

O professor de Educação de Jovens e Adultos tem em suas mãos, uma tripla 

função de olhar a citada modalidade: como cidadão, receptor das políticas públicas pelo 

Estado, haja vista que participa através de impostos, por exemplo, da manutenção da 

educação pública; como docente, promotor das práticas pedagógicas e como agente Público 

do Estado, sendo o interlocutor da ação governamental.   

A presença de seus posicionamentos nesses três níveis pode trazer um grande 

impacto sobre os direcionamento políticos para a Educação de Jovens e Adultos. É um 

momento que requer que os indivíduos envolvidos com a Educação Brasileira sejam proativos 

na fiscalização das políticas educacionais do governo.  

No que se refere à modalidade de Educação de Jovens e Adultos é imprescindível 

o cuidado e o zelo pela qualidade da permanência dos alunos e pela qualidade da sua oferta, 

pois ela nos remete à prática da Cidadania e à promoção da recuperação de direitos. Não é 

apenas a execução de um turno escolar noturno. Ela é a representação legal, política da 

reconquista de direitos, readaptação de projeto de vida, reconquista da identidade estudantil 

de indivíduos que um dia foram excluídos do mundo escolar.   
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Observamos também que na prática do Estado norteado pela Ideologia Liberal, o 

Estado se agiganta sobre o Serviço Público Educacional com o requerimento de novas regras, 

novas formas de condução da educação. Porém, quanto à proteção e manutenção de direitos 

ele some, se torna quase invisível. Mais uma vez destacamos a síntese do Banco Mundial para 

relacionar a percepção das entrevistas à prática: 

 

Também é possível aumentar a eficiência fazendo com que os professores dediquem 

mais tempo a atividades em sala de aula e reduzindo o absenteísmo.  

Professores no Brasil dedicam uma parte do tempo em atividades pouco produtivas. 

Em média, professores usam somente 65% de seu tempo para ensinar, ao passo que, 

segundo melhores práticas internacionais, o ideal seria 85%. Também é necessário 

reduzir o absenteísmo entre os professores. Em São Paulo, por exemplo, o índice 

chega a 16% e, em Pernambuco, a 10% (em comparação a 5% nos EUA). 

 As ausências estão relacionadas a fatores ambientais (trânsito, violência, calor, 

estresse), mas também são causadas por leis permissivas que concedem licenças por 

muitos motivos não verificáveis. Além disso, desvinculação entre desempenho, 

estabilidade e remuneração, e mecanismos frágeis de monitoramento e controle 

fazem com que professores tenham pouco incentivos a manter frequência adequada. 

 A literatura internacional oferece algumas possíveis soluções: introdução de um 

bônus por frequência para os professores; melhora dos mecanismos para registrar 

ausências e presenças; introdução e aplicação de ameaças de demissão por 

absenteísmo excessivo; introdução de benefícios vinculados à aposentadoria; e 

publicação de índices médios de absenteísmo nos relatórios de desempenho das 

escolas. (BM, 2017 P. 130) 

 

A observação realizada neste trecho, ao nosso olhar, é um dos mais nocivos, 

cruéis  e tristes em referência à realidade impiedosa no que que concerne à situação do 

amparo e valorização do governo à docência da Escola Básica Pública. O Estado que se 

agiganta na defesa do capitalismo é o mesmo que se torna invisível às dificuldades que seu 

povo enfrenta. 

 

Por fim, para terminar o debate pretendido sobre as entrevistas, destaco a 

continuidade  do conselho do profº 2 sobre a prática pedagógica na Educação de Jovens e 

Adultos, a um docente que pretenda vivenciar a carreira: 

 
Profº2 

  

É nela que eu aprendo todo dia a ser professor...  

Então, o que eu diria para um professor que está chegando hoje: Que a EJA não 

transformar só a vida dos alunos... Transforma a vida dos professores também.  

O meu olhar para educação mudou muito depois que entrei na EJA. 

 

Enquanto indivíduos estamos em um constante processo de socialização. Assim, 

ocorre também ao profissional. Suas competências se desenvolvem ao longo da carreira. De 
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acordo com Freire, “ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro horas da 

tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, na 

prática e na reflexão sobre a prática” (FREIRE, 1991, p. 58). 

De acordo com a percepção da fala dos professores, entendemos a experiência 

com educação de jovens e adultos promove mudanças ao sentido que damos enquanto 

professores a cidadania, a proteção e manutenção de um direito educacional. Reafirma-se a 

certeza de que essa modalidade traz para os que dela necessitam, a recuperação de toda uma 

história de vida, marcada por rupturas.  

A prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos só será aprendida para 

promoção da cidadania quando lembramos que aqueles alunos que estão ali novamente como 

estudantes, para realizarem o sonho de vencer seus próprios medos, obstáculos, traumas e 

exercerem sua plena cidadania. 

 

 

À GUISA DE CONCLUSÃO. 

 

A pesquisa que acontece no mestrado, nos ensina o poder que os prazos exercem 

sobre o processo criativo. Me encontro nesse momento, livre, para poder relatar a necessária 

postura na condição de professora-pesquisadora. Ele também é coletivo. O “outro” estará 

sempre nas linhas que serão descritas. Não somos nada sem o outro. Enquanto pessoas, 

quando profissionais, enquanto professores e pesquisadores. Desde primeiro dia até o último 

dia de curso de mestrado, o “outro” me firmou, me conduziu  à conquista.  

 

“Ninguém começa a ser educado numa certa terça-feira às 4h00 da tarde.    

Ninguém nasce educado o marcado para segunda educado. A gente se faz    

educado, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e   

na reflexão sobre a prática“ Paulo Freire (1991, p. 58). 
 

Dentro da organização para a análise da ligação dos professores à docência, me 

enquadro como “professora de ocasião de competência”. Por uma necessidade, a escola 

entrou no meu caminho. Por escolha, decidi percorrê-lo com uma profissionalização,  

norteada pela escolha da docência em Serviço Público, na Educação Básica.  

A docência na Educação de Jovens e Adultos é, como nos falou o entrevistado 

Profº 2, esta modalidade é uma escola. Concordo com ele em todos os aspectos. Ela fornece 

conhecimento para toda uma vida.  
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Meu  primeiro acesso à Formação Continuada do Mestrado, se deu com a minha 

matrícula na disciplina ofertada pelo Profº Dr. Wilson Aragão e por minha orientadora Profª 

Drª Janine Marta Coelho Rodrigues. A disciplina, ainda ofertada por eles, é denominada 

Inclusão, exclusão e Diversidade. Ela me deu maior entendimento sobre os dias atuais! A 

história do Brasil em 2016, com a chegada do Governo Michel Temer tem registrado um 

momento de retrocesso nos direitos do cidadão. Política e socialmente, a sociedade brasileira 

vem amargando tristes dias e infindáveis tramas orquestradas pela elite que, se renova no 

passar dos  anos e se mantém no poder com arranjos e alianças.  

Ser professora, nesse momento, é estar em um extremo estado de dupla tensão. 

Por um lado, tememos, apesar da esperança (que nunca se adia ou tarda), às propostas de 

incalculável força dos organismos estrangeiros que estão enquadrando a Educação no Brasil, 

provocando demissões em massa dos docentes.. 

O encontro com os professores foi muito importante para a elucidação de 

questões, que hoje, têm significado maior para mim. A docência na Educação de Jovens e 

Adultos não é uma tarefa fácil, mas tem muita beleza.  

Dessa forma, também entendo que o período atual nos dá o seguinte aviso: Apesar 

das lacunas do Estado, as práticas pedagógicas para o Ensino da Educação de Jovens e 

Adultos precisam  ser resinificadas. A modalidade precisa ser defendida.  

Mediante ao entendimento que obtive na pesquisa traço algumas sugestões 

propositivas.  

O  primeiro ponto que proponho é a luta pela universalização crescente o de 

cursos Stricto Sensu em Instituições Públicas. Para que a pesquisa na área educacional seja 

crescente e promotora de força contrária ao esquema de desmantelamento dos direitos dos 

cidadãos para que também haja maior valorização Docente. 

A formação continuada nas escolas deveriam incluir no mínimo, a indicação de 

leituras ligadas às Políticas Públicas, juntamente com documentos (norteadores) de cunho 

Neoliberal, para que os profissionais percebam ou reafirmem sua percepção acerca das 

mudanças nas políticas públicas. É necessário o fortalecimento do entendimento de todos os 

professores, quanto as propostas e mudanças de políticas públicas. Para que, em meio as 

impossibilidades e lacunas, a luta contra o descumprimento das leis pelo Estado e o bom 

senso, e ética sejam as práticas constantes pelo docente. 

O Ministério da Educação e as instituições precisam estar atentos ao perfil 

identitário o que está pairando sobre a profissão docente. O professor de docência ocasião por 

competência, a longo prazo pode ser um elemento de grande impacto negativo para o 
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fortalecimento da Educação. Portanto, o investimento na valorização profissional e salarial é o 

ponto crucial para a maior estadia desses profissionais.  

É preciso criar, fomentar e fortalecer leis de amparo  para o docente da Educação 

de Jovens e Adultos. Sabemos que, pelo público e que, em alguns contextos sociais, o 

professor está  vulnerável a violência. Acreditamos que esse professor, deve ter imediato 

atendimento legal, psicológico por parte da Secretaria de Educação Municipal de João Pessoa. 

Assim sendo, Postos de Saúde ou Unidades de Pronto Atendimento, estejam obrigados a 

atender com prioridade ao profissional que tenha passado por algum tipo de violência na 

Escola. 

A Secretaria da Educação de João Pessoa precisa criar um dispositivo com peso 

de lei para aprimorar a qualidade da permanência de professores em cursos de Mestrado e 

Doutorado. Em meio a impossibilidade de obtenção de licença, o docente necessita de apoio e  

amparo à organização de seu horário com a escola e com o programa de pós-graduação a qual 

ele está ligado. 

Em contrapartida os programas de Pós Graduação de Educação ou de 

Licenciaturas, precisam estar atentos ao profissional docente que permanece em sala de aula. 

A permanência dele, muitas vezes, é cercada de maiores pressões, a começar o seu horário de 

trabalho. Desta forma, seria importante o apoio “humanizado” nesse processo de estadia na 

Universidade. 

É necessário que os sindicatos e associações docentes tenham a devida clareza 

para fomentação dos direitos, a formação continuada para os professores e níveis de Strictu 

Senso. É necessário movimento de maior aproximação dessa classe de trabalhadores com os 

grupos de pesquisa das Universidades, Programa de pós-graduação e Congressos, por 

exemplo. 

É necessário também o envolvimento do Ministério do Trabalho na defesa do 

profissional do setor privado, que constantemente sofre ameaças de desemprego face a sua 

aproximação ou início de seus estudos em cursos de Formação Continuada a nível Strictu 

Senso.  

A disciplina de Políticas Públicas em Educação, deve contar com a maior carga 

horária nos cursos de licenciatura, pois, além de estabelecer informações sobre as diretrizes 

educacionais, elas levam o aluno a entender o que envolve o mercado trabalho que ele quer 

conquistar. 

Outro ponto importantíssimo que destacamos é observar o conflito entre as  

gerações como gerador de negação direitos dentro espaço escolar. É necessário que as 
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autoridades definam quem tem prioridade nas estratégias para permanência do alunado da 

EJA: o adolescente ou adultos trabalhadores e aqueles que há muito tempo estão distantes dos 

estudos. 

As autoridades escolares precisam ter conhecimento e acesso a dispositivo de 

políticas públicas para que os direitos não sejam negados e a descaracterização da EJA, 

provocadas pelos problemas internos não se agreguem às tentativas externas de 

desmantelamento da modalidade. Dessa forma, uma proposta que destacamos é a ação 

conjunta da Prefeitura e o Estado. A justificativa da ação valeria para dar um equilíbrio no seu 

espaço escolar, marcado pela instabilidade entre as gerações na Educação de Jovens e 

Adultos. O aluno que não expressa vontade de estudar, pode garantir sua certificação na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos Semipresencial, de forma que corrigiria sua 

distorção da idade e série e poderia, após a conclusão do Ensino Fundamental retornar o 

ensino regular no Nível Médio. Para esse intermédio seria necessário uma rede de 

colaboração entre as instâncias Estaduais e Municipais com a ação conjunta entre professores. 

Por último, levanto novamente a questão acerca da Formação Continuada ofertada 

pela Prefeitura. A mesma poderia realizar uma estratégia de substituição de cursos “que muito 

pouco têm acrescentado” à carreira docente, por “créditos” anuais obtidos pela participação de 

professores em Seminários Ligados a Educação, ofertados por Instituições públicas ou por 

setores que possuem longa ou satisfatória prática no ramo, como o Congresso Nacional de 

Educação - CONEDU. 

 Termino este trabalho com muita gratidão em meu coração. Pois a 

caminhada para a concretização desse momento não foi fácil. Porém, a Esperança sempre 

esteve do meu lado. Muitas vezes a vida nos ensina que nossa história precisa de alguns 

percalços para darmos um maior valor. Toda a escrita está acompanhando o meu presente. 

Tudo está. Além de Deus, que para mim é Imutável, tudo pode mudar. E sobre o meu futuro, 

faço minhas as palavras de Paulo Freire, retiradas do Livro Pedagogia da Autonomia, quando 

o mesmo escreve: “Sei que as coisas podem até piorar, mas sei também que é possível intervir 

para melhorá-las [...] Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que minha passagem pelo 

mundo não é predeterminada, preestabelecida. Que meu destino não é um dado mas algo que 

precisa ser feito e de cuja responsabilidade não posso me eximir. Gosto de ser gente porque a 

História em que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de 

possibilidades e não de determinismo.” 
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Apendice 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA. 

 

1- IDADE 

2- QUANTOS ANOS NA PROFISSÃO? 

3- A PROFISSÃO DOCENTE FOI SUA PRIMEIRA ESCOLHA? 

4- O QUE TE MOTIVOU A SER DOCENTE? 

5- QUAL SUA TITULARIDADE? 

6- VOCÊ  ESCOLHERIA NOVAMENTE A PROFISSÃO? 

7- VOCÊ  PRETENDE CONTINUAR NA CARREIRA? 

8- O QUE TE FEZ IR PARA EJA? 

9- VOCÊ SENTE ALGUMA DIFERENÇA ENTRE O ENSINO REGULAR E A EJA 

NA ESCOLA ONDE VOCÊ ATUA? 

11-VC ACREDITA QUE A EJA TEM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS? 

   12-QUAIS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS VOCÊ TEM REALIZADO NO ENSINO    DA 

EJA? 

13-QUAIS PECULIARIDADES VOCÊ TEM ENCONTRADO NA EJA? 

14- VOCÊ ACREDITA QUE A MODALIDADE EJA É UMA OFERTA  IMPORTANTE 

PARA A SOCIEDADE? 

  15- VOCÊ TEM PERCEBIDO ALGUMA PERDA EM TERMOS DE POLÍTICA 

PÚBLICA  PARA A MODALIDADE? SE SIM, COMO TEM ATINGIDO O CONTEXTO 

EM QUE VOCÊ SE INSERE? 

16- ONDE VOCÊ ATUA, TEM AJUDA DA DIREÇÃO E CORPO TÉCNICO? 

17 – O QUE É SER PROFESSOR DA EJA ONDE VOCÊ ATUA? 

 

 

 

 

 

 

 

 


