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RESUMO 

 

Esta tese focou seu principal interesse na questão da identidade, ou mais 
precisamente na redefinição de identidades propiciada por uma experiência 
educativa formal – no caso o PROEJA - direcionada a pessoas habitantes do campo 
e historicamente excluídas ou com dificuldades de participarem de um processo 
formal de escolarização em níveis mais avançados, a exemplo do ensino médio. 
Nosso objetivo foi analisar se o curso Técnico de Nível Médio Agrícola na 
modalidade Jovens e Adultos (PROEJA) destinado a formação profissional de 
jovens do campo, está tratando a especificidade e problemática desses jovens no 
sentido de consolidar o fortalecimento das suas identidades. As hipóteses e as 
questões do estudo emergiram à medida que a pesquisa foi sendo desenvolvida.  
Estudamos como os processos relacionados aos percursos identitários e as 
mudanças relacionadas principalmente aos jovens e adultos que participam do 
PROEJA baseando-se, fundamentalmente nas compreensões de identidade 
formuladas por Giddens, Bauman e Hall, os seus percursos de vidas e suas relações 
pessoais e com a sociedade, devido a sua condição cultural e social, sofre diferentes 
discriminações e falta de reconhecimentos (Honneth) advindas de negações de seus 
direitos individuais e sociais. Adotamos como abordagem metodológica a pesquisa 
qualitativa,como método o biográfico e como instrumento a entrevista,uma vez que a 
descricão das vidas dos jovens e adultos educandos, através das suas narrativas 
facilitou estudar as provaveis influências do PROEJA nas redefinicões das 
identidades dos seus jovens e adultos. Nas discussões, das suas trajetórias de vida 
houve a possibilidade do educando do PROEJA pensar sobre sua vida, reconhecer 
como foi/esta sendo o seu percurso no curso de vida e particularmente no PROEJA 
e refletir sobre as atribuições deste curso de formação profissional nas mudanças 
processadas durante a caminhada e consequentemente redefinindo as suas 
identidades e suas condições e relações. O PROEJA, portanto, foi a oportunidade 
de jovens e adultos reconstruírem sua identidade, negociando sentidos e buscando 
alternativas para o enfretamento social e o reconhecimento. 

 

PALAVRAS CHAVES : identidade, reconhecimento, jovens e adultos, camponeses. 
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ABSTRACT 

 

This thesis focused on his main interest in the issue of identity, or more precisely the 
redefinition of identities brought about by a formal educational experience - in this 
case PROEJA - directed at people in the countryside and historically excluded or 
hard to participate in a formal schooling in later levels, like high school. Our objective 
was to analyze whether the course Agricultural Technical High School in the sport 
and Young Adults (PROEJA) for vocational training of young field, and is treating the 
specific problems of these young people to consolidate the strengthening of their 
identities. The hypotheses and questions of the study emerged as the study was 
being developed. We study how the processes related to identity pathways and 
changes related mainly to young people and adults who participate in PROEJA 
based primarily on understandings of identity formulated Giddens, Bauman and Hall, 
their paths of life and their personal relationships and society due to its cultural and 
social condition, suffer different types of discrimination and lack of recognition 
(Honneth) arising from denials of their individual and social rights. We take the 
interview as a methodology since the description of the lives of young and adult 
learners, through their narratives, biographical method, facilitated study the probable 
influences of PROEJA redefinitions of the identities of its youth and adults. Through 
discussions, the trajectories of their lives was the possibility of educating the 
PROEJA think about your life, acknowledge it was / is being his journey in the course 
of life and particularly in PROEJA and reflect on the tasks of this vocational training 
course in the changes processed during walking and thereby redefining their 
identities and their conditions and relations. The PROEJA, so it was an opportunity 
for youth and adults to rebuild their identity, negotiating meanings and seeking 
alternatives to coping and social recognition. 
 
 
 
KEY WORDS: identity, recognition, and young adults, peasants. 
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RESUMEN 

 

Esta tesis se centró en su principal interés en el tema de la identidad, o más 
precisamente la redefinición de las identidades provocada por una experiencia de 
educación formal - en este caso Proeja - dirigida a las personas en las zonas rurales 
e históricamente excluidos o con dificultades para participar en una educación formal 
en los niveles posteriores, como la escuela secundaria. Nuestro objetivo fue analizar 
si el curso de la Escuela Secundaria Técnica Agrícola en los adultos de deporte y 
Young (Proeja) para la formación profesional de campo joven, y es el tratamiento de 
los problemas específicos de estos jóvenes para consolidar el fortalecimiento de sus 
identidades. Las hipótesis y las preguntas del estudio convertido en el estudio se 
está desarrollando. Estudiamos cómo los procesos relacionados con las vías de la 
identidad y los cambios relacionados principalmente con los jóvenes y adultos que 
participan en Proeja basadas principalmente en la comprensión de la identidad 
Giddens formulados, Bauman y Hall, sus caminos de la vida y sus relaciones 
personales y de la sociedad debido a su condición cultural y social, sufren diferentes 
tipos de discriminación y falta de reconocimiento (Honneth) como resultado de la 
negación de sus derechos individuales y sociales. Tomamos la entrevista como una 
metodología desde la descripción de la vida de los estudiantes jóvenes y adultos, a 
través de sus relatos, método biográfico, facilitó estudiar las influencias probables de 
redefiniciones Proeja de las identidades de sus jóvenes y adultos. A través de 
discusiones, las trayectorias de sus vidas fue la posibilidad de educar a la Proeja 
pensar en tu vida, reconozco que era / es ser su andadura en el curso de la vida y 
sobre todo en Proeja y reflexionar sobre las tareas de este curso de formación 
profesional en los cambios procesado durante la marcha y por lo tanto la redefinición 
de su identidad y sus condiciones y relaciones. El Proeja, por lo que fue una 
oportunidad para que jóvenes y adultos para la reconstrucción de su identidad, la 
negociación de significados y la búsqueda de alternativas a la adaptación y el 
reconocimiento social. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: adultos de identidad, el reconocimiento, y los jóvenes, los 
campesinos. 
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CAPÍTULO I A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E O PER CURSO 

METODOLÓGICO 

  

O interesse para realizar este estudo sobre a escolaridade continuada de 

pessoas jovens e adultas surgiu das minhas experiências em mais de doze anos 

convivendo com jovens e adultos no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (CAVN), 

localizado no Campus III - Bananeiras, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

Ingressei no CAVN no ano de 1998, na função de Técnica de Assuntos 

Educacionais,ocupando o cargo de Supervisora Escolar. Neste cargo tive a 

oportunidade de participar de diferentes processos educativos, entre os quais cursos 

organizados pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), UFPB e MST, 

que eram oferecido a camponeses jovens e adultos que participam do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST)1, e que viviam nas áreas de assentados 

da reforma agrária das regiões Norte e Nordeste do Brasil. 

 Esses cursos eram experiências novas e desafiantes para o Colégio Agrícola 

Vidal de Negreiros, apesar de acumular uma vasta experiência de educação escolar 

e profissional com jovens da região2 rural, há décadas.  Mergulhada nos contextos, 

processos e desafios dessas experiências, fui conhecendo e me envolvendo com os 

educandos me aproximando de seus universos narrativos, das suas histórias de vida 

e das suas memórias.  

No ano de 2004, surgiu uma oportunidade de atuar como docente ministrando 

aulas e orientando os trabalhos de conclusão de curso de educandos do Curso de 

Especialização em Educação Profissional integrada ao Ensino Médio, na 

Modalidade Jovem e Adulto (PROEJA)3, oferecido aos educadores que trabalhavam 

                                                           
1 Os cursos ministrados no CAVN foram realizados em parceria com o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Universidade Federal da Paraíba e o Instituto de 
Colonização e Reforma Agrária, através do Programa Nacional de Educação para a 
Reforma Agrária – PRONERA;  
 
2 A microrregião brejo paraibano é formado pelos municípios de Alagoa Grande, Alagoa 
Nova, Areia, Bananeiras, Borborema, Matinhas, Pilões e Serraria. 
 
4 O Colégio Agrícola Vidal de Negreiros já possuía uma trajetória de oferta de Cursos 
Técnicos Agrícolas, porém não oferecia regularmente cursos para Jovens e Adultos, por 
isso a UFPB, campus III foi o local escolhido para a implantação de um dos 15 polos, 
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com Jovens e Adultos, nas cidades do brejo paraibano. Essa nova experiência me 

possibilitou conhecer outras narrativas sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

descritas, agora, por educadores e educandos matriculados no mencionado curso 

de Especialização.  Estas narrativas aprofundaram minhas reflexões sobre a 

realidade educacional destes sujeitos e sobre a constituição da escola para a 

“reelaboração” (ALHEIT, 2007) das suas práticas sociais que representavam novos 

elementos socioculturais em suas vivências e identidades (BAUMAN, 2005, HALL, 

2011).  

No ano de 2006, o Ministério da Educação (MEC) do Brasil publicou o 

Decreto 5840/2006 estabelecendo a obrigatoriedade de todas as escolas Técnicas, 

Agrotécnicas e Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET’s) criar cursos 

Técnicos de Nível Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). 

Com essa nova medida educacional adotada pelo CAVN me envolvi com a 

organização e implementação da experiência – o curso Técnico de Nível Médio 

Agrícola, habilitação em Agropecuária, na modalidade Educação de Jovens e 

Adultos, trabalhando diretamente com o educando matriculado nesse curso, muitos 

deles oriundos da zona rural. No caso específico do CAVN, o curso organizado tinha 

como principal público os Jovens e Adultos campesinos que desejavam adquirir uma 

profissionalização.  

A minha participação nessa experiência de formação com os educandos do 

PROEJA,me possibilitou outras oportunidades de compreender as singularidades 

desse alunado até então ausente da escola, sobretudo de cursos em nível e ensino 

médio e profissionalizante. A expectativa dos seus planejadores e docentes era a de 

que o alunado, enquanto seres em formação necessitava de informações e 

conhecimentos fornecidos por uma instituição educativa para poderem, de posse da 

certificação, atuar em suas comunidades como Técnicos Agrícolas “reconhecidos” 

                                                                                                                                                                                     

nacionalmente escolhidos pela SETEC, destinados ao Curso de pós – graduação para 
docentes que atuavam na rede profissional de ensino técnico e tecnológico, quando de sua 
primeira versão no ano de 2006. Para a realização do Curso de Especialização em 
Educação Profissional Integrado ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e 
Adultos (PROEJA) no município de Bananeiras, uma equipe de professores do Colégio 
Agrícola Vidal de Negreiros – CAVN lotados nos departamentos do Centro de Ciências 
Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA, campus III e de docentes do Centro de Educação 
do campus I, da Universidade Federal da Paraíba trabalhou em parceria. 
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(HONNETH, 2003)4 em suas áreas de atuação.Nesta situação essas pessoas iam, 

por meio das práticas profissionais, transformando-se e ajudando a transformação 

do contexto rural, através da redefinição de papéis e da sua identidade camponesa.  

Da minha parte, como educadora que participava dos processos educativos 

junto com os educandos também comungava dessa ideia. Aos poucos ia  

fortalecendo, de forma assistemática e sintetizada,  a partir do senso comum, as 

minhas noções sobre a importância da educação para a reelaboração das 

identidades. Também aos pouco fui, de forma contraditória percebendo que essas 

aprendizagens adquiridas apenas pelas experiências e conhecimentos não eram 

suficientes para que pudesse elaborar uma síntese mais rigorosa sobre as 

possibilidades dessas pessoas irem construindo novas identidades através das suas 

participações nos cursos formais, mesmo quando fossem visíveis as transformações 

dos alunos que participavam nesses cursos no que tange a forma de ser e de 

participar na sociedade rural.  

Com os benefícios propiciados pelo PROEJA nas condições de vida e de 

trabalho – as mudanças – são as expectativa do Ministério de Educação brasileiro, 

do CAVN, e também da sociedade civil e entre os próprios alunos, (em mim 

particularmente) decide conhecer de forma mais rigorosa, como as mudanças 

ocorrem propiciando o que aqui denomino de redefinição de novas identidades. 

Esta tese, portanto, foca seu principal interesse na questão da identidade, ou 

mais precisamente na redefinição de identidades propiciada por uma experiência 

educativa formal – no caso o PROEJA - direcionada às pessoas habitantes do 

campo e historicamente excluídas ou com dificuldades de participarem de um 

processo formal de escolarização em níveis mais avançados, a exemplo do ensino 

médio. 

Para iniciar o trabalho apoiada no rigor acadêmico tive necessidade de 

explorar e compreender os diferentes sentido para a terminologia da palavra 

identidade segundo as áreas de conhecimentos como a Antropologia, a Biologia, a 

Psicologia, a Psicanálise, a Sociologia, a Filosofia e a Educação, por se tratar de 

                                                           
4A categoria Reconhecimento sera apresentada a partir dos estudos de Axel Honneth, na 
obra Luta por Reconhecimento: a gramatica moral dos conflitos sociais, 2003. Uma 
explicacao mais aprofundada sobre esta categoria encontra-se no Capitulo III. 
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conceitos que expressam formas de representação individual e coletiva, diferentes, 

segundo a área de conhecimento e os diferentes contextos históricos e sociais.  

 

1.1 SOBRE AS NOÇÕES DE IDENTIDADE 

 

A palavra identidade ouidentitate, a partir de sua origem latina, significa 

qualidade de idêntico, ou o que faz uma coisa ser a mesma que outra ou conjunto de 

caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa. Especificamente, a identidade 

pessoal se refere a consciência que alguém tem de si mesmo; um conjunto de 

características pela qual algo ou alguém, é definitivamente reconhecível, ou 

conhecido.  

Em suas origens no pensamento filosófico aristotélico a compreensão do 

termo identidade é aquela especifica que não se confunde com nenhuma 

outra(VELOSO, 2010). Para a filosofia o termo Identidade consta no dicionário 

filosófico escrito por Eisler (1904) apud Nunner-Winkler (2011) e significa 

“mesmidade, unidade, permanecer-igual-a-si-mesmo”. Este conceito indica uma 

reflexividade, pois X permanece igual a si mesmo. E a questão o que é X, pode ser 

respondida a partir da distinção individual ou de características únicas do sujeito. 

Para os gregos, segundo Mauss(1974)  o ser humano se apresentava como 

uma entidade completa, independente de qualquer outra entidade, a não ser de 

Deus. Mauss(1974) ainda enfatiza que a passagem, em Roma, da noção de pessoa 

como um fato de organização social, para um fato fundamental do direito traduz um 

processo de “transcorporação” da noção de pessoa, que sai da esfera exclusiva da 

organização social e passa para a esfera do indivíduo. 

Lopes (2002) destaca nos estudos de Mauss (1974) que o passo mais 

importante ao desenvolvimento da noção de pessoa, veio com os cristãos “que 

fizeram da pessoa moral uma entidade metafísica” (MAUSS, 1974, p. 235).  

Com o advento do capitalismo industrial a noção de pessoa acompanhou as 

transformações socioeconômicas, substituindo o dilema assentado no debate sobre 

a natureza da alma humana, pelo debate sobre a categoria do “eu”. Para Lopes 



20 

 

  

(2002), é a produção de constrangimentos e a definição da consciência de ser e 

estar, que o “eu”torna-se personalidade. Mauss (1974) afirma que é justamente o 

surgimento da personalidade como fenômeno que inaugura a análise psicológica.  

Nos estudos da área de psicologia, Maheirie (2002) argumenta que ao se 

falar de homem singularmente, muitas vezes não sabemos qual conceito utilizar 

para descrever o processo de constituição daquilo que o faz este sujeito e não outro. 

Por isso, recorre aos estudos de Sartre, que enfatizam o homem como um ser que 

se constitui ao mesmo tempo como corpo e consciência, em que esta só pode ser 

compreendida em relação a alguma coisa. Maheirie (2002) ainda desenvolve os 

conceitos de ser em si e ser para si. Na sua teoria denomina ser em si como o ser 

que é em si sua existência, pois não esta em relação a, e ser para si como a 

consciência, pois esta só existe em relação a, alguma coisa. 

Sartre (2000) compreende a consciência e subjetividade como conceitos que 

se referem a uma mesma coisa: a dimensão do sujeito que é capaz de negar a 

objetividade considerada em si como dimensão absoluta, por isso considera 

consciência como sinônimo de subjetividade. 

Continuando, Sartre (2000) afirma que uma vez que somos corpo e 

consciência, somos objetividade e subjetividade; logo não podemos ser reduzidos a 

nenhuma dessas dimensões. O eu, ou a identidade, ou a especificidade do sujeito, é 

o produto das relações do corpo e da consciência com o mundo, que se apresenta 

como o resultado da relação entre objetividade (ser em si) e subjetividade (ser para 

si) no contexto social. Portanto, não há consciência que não seja definida pelo 

futuro, pelas relações, pois se apresenta sempre em construção, como projeto. 

Esta ideia de projeto apresenta uma concepção inacabada do sujeito. 

Constituímo-nos e somos constituídos nas relações, somos produto e produtor 

simultaneamente. Ao realizarmos uma atividade qualquer, dentre muitas possíveis, 

escolhemos baseados em nosso passado e em função do que esperamos que virá, 

o futuro. Por isso, na concepção de Maheirie (2002) as identidades são construídas 

em constantes negociações, escolhas, conflitos, oposições, em um processo aberto 

e nunca acabado. 
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Concordando com Sartre (2000), Ewald e Soares (2007) apresenta o termo 

identidade em relação com a existência subjetiva ganhando um sentido de 

permanência e de continuidade. 

 Clain (1990) acrescenta que na formação de sua singularidade, o si mesmo, 

cada pessoa compartilha valores e crenças da sua comunidade, não se afasta de 

seu tempo, de seu sexo, de sua condição. A identidade pessoal que nos faz sentir 

tão próximos de nós mesmos é, ao mesmo tempo,“produto da sociedade e da ação 

do próprio indivíduo”.  

Já Woodward (2000) enfatiza que a Identidade só faz sentido se houver uma 

relação com o “outro”; ela é relacional “a identidade é, na verdade relacional, e a 

diferença é estabelecida por uma marcação simbólica relativamente a outras 

identidades” (p.14). Esta afirmação indica que a identidade apresenta um caráter 

social; enquanto Goffman (1988) compreende identidade como produto social, ou 

seja, algo que não pode ser concebida, através de atributos essenciais, mas 

unicamente ocasionais. Para o referido autor existem três atributos ao conceito de 

identidade: 

a) A ideia implícita na noção de “unicidade” é a marca positiva ou de apoio a 

identidade; 

b) A noção de que muitos fatos da vida de um indivíduo são idênticos as de outros 

indivíduos; 

c) Algo que diferencia um indivíduo de outro. 

Estes atributos que compõem a sua noção de identidade apresentam uma 

combinação única de fatos da história de vida que, incorporados ao indivíduo 

acabam por formar a sua identidade. 

A concepção de identidade para a psicologia foi se transformando; 

inicialmente, quando essa ciência começou a se interessar por esse fenômeno, o 

seu significado centrava-se na unidade de semelhanças se fechando na 

permanência.  Com o surgimento da psicologia social o conceito de identidade 

ganha um sentido mais dialético se aproximando do conceito discutido pela 

sociologia. Ao apresentar os conceitos-chaves da identidade para a sociologia, Scott 

(2010) faz um regate de como as análises sociológicas foram teorizando sobre o 

Self, a partir dos estudos da psicologia, destacando a maneira pela qual os selves 
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são socialmente conformados e administrados mediante o processo de socialização, 

interação e produção de identidade biográfica.  

Contribuindo para o debate sobre a identidade, no campo da sociologia 

Ciampa (1996) a define como uma metamorfose, porque os indivíduos estão 

inexoravelmente sujeitos a mudanças intrapessoais; paradoxalmente somos os 

indivíduos, os “mesmos” e “diversos” e as interações sociais são responsáveis por 

esta estranha dinamicidade. Ciampa não acredita na cristalização da identidade em 

papéis fixos, pois, a mesma apesar de ter suas matrizes tradicionais, vai agregando 

novos valores e práticas que resultam dos processos vivenciados, das interações 

com outras culturas, das convivências geracionais, das necessidades de 

sobrevivências, entre outras.  

 Mendes (2002) amplia a concepção de identidade ao defini-la como um 

atributo socialmente distribuído, construído e reconstruído nas interações sociais. 

Por isso, a importância de compreendermos como a sociedade contemporânea se 

apresenta e como contribui para a construção das identidades dos sujeitos.  

Uma das reflexões sobre a identidade e a sociedade contemporânea é 

realizada por Giddens (2006). Este autor considera que vivemos em uma sociedade 

moderna e instável; por isso as identidades são construções também relativamente 

instáveis, influenciadas pelo processo contínuo de atividade social: os acidentes, as 

fricções, os erros, o caos, etc. É através do ruído social, dos conflitos entre os 

diferentes agentes e lugares de socialização que as identidades se constroem, 

sendo ativadas, estrategicamente, pelas contingências, pelas lutas, e sendo, 

permanentemente, descobertas e reconstruídas na ação.  

Continuando, Giddens (2006) ainda apresenta suas considerações sobre as 

instabilidades das identidades na sociedade moderna, uma vez que a influência de 

acontecimentos distantes sobre eventos próximos, e sobre as intimidades do eu, se 

torna cada vez mais comum. O “mundo” que agora vivemos é considerado único, 

segundo ele, com um quadro de experiência unitário, mas, ao mesmo tempo, um 

mundo que cria novas formas de fragmentação e dispersão. Corroborando com 

Giddens, Bauman (2005) considera que a vida tornou-se não apenas mais 

complexa, mas muito menos padronizada, muito mais individual. Para estes autores, 

apesar de significativas diferenças na abordagem – com Giddens seguindo uma 
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tradição mais “analítica”, e Bauman uma linha de pensamento mais “crítica” – 

semelhanças que nos permitem encarar às identidades como um processo 

incessante de reformulação e mudança. 

Paiva e Calheiros (2001) justificam a noção de “percursos identitários” por 

acreditarem que as mudanças no plano social sugerem um indivíduo em processo e 

a formação contínua de identidades. Para as autoras, não temos mais, atualmente, 

um trabalho estável, um matrimônio para toda a vida, uma moradia fixa, uma família 

tradicional, e esta ausência de pertencimento molda nossos estilos de vida, 

ocasionando a transitoriedade do pertencimento. Por isso, a noção de percurso 

estabelece outros vínculos entre mudanças e plano da identidade. Paiva e Calheiros 

(2001) comentam ainda que na contemporaneidade estamos constantemente 

expostos a cisões, à exposição permanente a um leque de opções, cada vez mais 

amplo de valores, crenças, estilos de vida que dificultam a manutenção de histórias 

de vida com níveis elevados de unidade interna.Com essa compreensão a 

identidade do sujeito é um construto, construído não a partir das propensões 

psíquicas internas, mas situada acima das regras morais que lhe são inculcadas do 

exterior. A identidade do sujeito se constrói na contradição e no jogo social, pois o 

sujeito enquanto ser social se constitui e é constituído na relação com o outro. Essa 

nova compreensão de formação de identidades deve abranger a noção de cocha de 

retalhos, uma vez que não é mais possível, atualmente, termos biografias lineares 

como acontecia ao longo do século XX, pois o mundo contemporâneo demanda 

maiores mudanças na estrutura temporal e em sua percepção subjetiva modificando 

o sujeito e suas identidades assumidas.  

Esta fragmentação é explicada por Giddens (1991), como uma consequência 

da contemporaneidade; de uma época marcada pela desorientação, de uma 

constante busca de uma estabilidade que não se alcança, devido as constantes 

mudanças. Pela sensação de que não compreendemos plenamente os eventos 

sociais e que perdemos o controle de nossas vidas, de nosso futuro, é que não 

podemos ter mais uma identidade mais permanente. Mas esse fenômeno não é 

totalmente negativo uma vez que propicia mudanças e reconhecimento a indivíduos 

e grupos até recentemente excluídos dos processos de atuação e decisão social 

Para Hall (2011) a sociedade moderna não é um todo unificado e bem 

delimitado; uma totalidade, mas ela está constantemente se modificando, 
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descentrando, sendo deslocada por forças fora de si mesma. Por isso, a identidade 

do indivíduo, como ser social, muda de acordo como este é interpelado ou 

representado na sociedade. Como ele é reconhecido (HONNETH, 2003).  

No contexto da sociedade contemporânea instável, “liquida” produtora das 

identidades flexíveis, Bauman (2005) analisa que a noção de pertencimento e 

identidade não é garantida para toda a vida; ao contrário, são bastante negociáveis, 

revogáveis e eternamente provisórias. Para ele, houve um tempo em que a 

identidade humana de uma pessoa era determinada pela classe social, ou pelo 

papel produtivo que este desempenhava na sociedade. A partir da mudança de 

curso da história, e da introdução da globalização as identidades tornaram-se 

flutuantes. Os indivíduos já não podem apresentar uma identidade coesa, 

firmemente fixada e solidamente construída, pois assim estariam limitando as suas 

liberdades de escolha. 

Assim, autores como Hall (2011), Bauman (2005), Paiva e Calheiros (2001) e 

Giddens (1991) afirmam que as identidades modernas estão sendo descentradas, 

ou seja, deslocadas ou fragmentadas. Seus argumentos consistem que as 

mudanças da sociedade moderna do século XX, que transformaram as paisagens 

culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, também 

abalaram as identidades pessoais, mudando a ideia dos indivíduos como sujeitos 

integrados. Para Hall, esta perda de um “sentido de si” estável pode ser chamada de 

deslocamento, descentração, e isto contribuem para o indivíduo desorganizar e 

enfrentar uma “crise de identidade”, devido os vários papéis a serem 

desempenhados; papéis instáveis e provocadores de muitas dúvidas e incertezas 

sobre o “quem sou eu?”. 

Na mesma linha de reflexão de Hall, Giddens e Bauman, ao definirem 

identidade como “fonte de significado e experiência de um povo”, Castells (2008) 

afirma que, do ponto de vista sociológico, toda e qualquer identidade é construída.  

E esta concepção de identidade como processo em construção/reconstrução, 

elaboração/reelaboração que consideramos neste trabalho.  

Como estamos interessadas em estudar e aprofundar como os processos 

relacionados aos percursos identitários e as mudanças relacionadas principalmente 

aos jovens e adultos que participam do PROEJA entendemos baseando-se, 
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fundamentalmente nas compreensões de identidade formuladas Giddens, Bauman e 

Hall, que estes indivíduos (os alunos do PROEJA e seu todo, o grupo social), nos 

seus percursos de vidas e nas relações pessoais e com a sociedade, devido a sua 

condição cultural e social sofre diferentes discriminações e falta de reconhecimentos 

advindas de negações de seus direitos individuais e sociais. Essas discriminações e 

falta de reconhecimentos, ocorridas durante suas trajetórias de vida, ocasionam uma 

construção fragmentada da sua identidade. Bhabha (1994), colaborando com Hall, 

afirma que nos encontramos em um momento de trânsito onde espaço e tempo se 

cruzam para produzir figuras complexas cujas identidades são extremamente 

fragmentadas e em um constante processo de construção, e exatamente por isso, 

levando a uma certa sensação de desorientação e algumas vezes até mesmo de 

exclusão. O PROEJA, portanto é a oportunidade de jovens e adultos reconstruírem 

sua identidade, negociando sentidos e buscando alternativas para o enfretamento 

social e o reconhecimento.  

 

 

1.2 - SOBRE AS NOÇÕES DE RECONHECIMENTO  

 

A categoria teórica reconhecimento, entrelaçada com a categoria identidade, 

é, na contemporaneidade objeto de revisões e de novas interpretações. Axel 

Honneth e Nancy Fraser, junto com Charles Taylor, são os principais autores que 

procuraram retrabalhar, cada um a seu modo, o tema do reconhecimento como 

sendo central para uma teoria crítica da sociedade contemporânea. 

A partir da análise da sociedade contemporânea, Fraser defende que as 

demandas por reconhecimento fariam parte de um processo de evolução da 

sociedade capitalista denominado por ela como “era pós-socialista”, ao qual é 

caracterizada por uma nova configuração da ordem mundial globalizada e 

multicultural, na qual as lutas por redistribuição são paulatinamente substituídas por 

reconhecimento, ou seja, os conflitos de classe são tendencialmente suplantados 

por conflitos de status social, advindos da dominação cultural (MATTOS, 2004). 

Para Fraser, a ideia de que reconhecimento está ligado a questão 

essencialmente de justiça segue a tradição kantiana, e mostra que a categoria do 

reconhecimento pode ser melhor explicada de acordo com um padrão universal de 
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justiça,aceito por todos, a partir do pressuposto de igual valor do ser humano. O 

não-reconhecimento para ela é analisado a partir de práticas discriminatórias 

institucionalizadas. Discute além do reconhecimento a redistribuição de recursos e 

riquezas e como os movimentos sociais podem lutar econômica e culturalmente para 

garantir a justiça social. 

Honneth (2003), também aborda o tema do reconhecimento a partir da 

sociedade contemporânea, fase histórica em que o multiculturalismo, o pluralismo 

social pressionam o indivíduo e o coletivo social a (re) construírem novas 

identidades. Esta pressão ou necessidade de constantes redefinições de papéis 

individuais e coletivos trouxeram ao centro do debate uma nova demanda de grupos 

com identidades específicas e até presentemente tidos como inferiores ou incapazes 

ou discriminados a exemplo dos negros, das mulheres, dos homossexuais, etc. 

Honneth5 (2003), a partir dos estudos do jovem Hegel e Mead, focaliza o 

reconhecimento como uma luta de pessoas e grupos sociais, sobretudo os mais 

discriminados ou excluídos e sustenta que a formação da identidade é um processo 

intersubjetivo de luta por mútuo reconhecimento em relação aos parceiros de 

interação. Os sujeitos ao terem seus direitos negados, ou seja, aos lhes serem 

negado o reconhecimento das suas identidades, estes se sentem oprimidos por um 

sentimento de desvalorização pessoal e isto os deprime, diminuindo assuas 

autoestimas, principalmente, no tocante à capacidade que elas (indivíduos) têm de 

se relacionar com os outros de igual para igual.  Por isso, o reconhecimento do 

indivíduo ou do grupo funciona como uma correção de injustiça propiciando que o 

sujeito ou os grupos sociais possam ser reconhecidos, por parte dos outros cidadãos 

estranho ao grupo, como cidadão/grupos portador/es de valor, membro/s pleno/s da 

comunidade e possuidor/es dos mesmos direitos e deveres que cabem a qualquer 

outro cidadão visto como incluídos e reconhecidos socialmente. O reconhecimento 

da injustiça possibilita o sujeito/grupo reconstruir uma auto-imagem positiva, que 

aqui denominamos de reelaboração de identidade, e assim poder estabelecer 

                                                           
5A identidade e o reconhecimento são a base da teoria desenvolvida por Axel Honneth 
filósofo e sociólogo alemão, diretor do Instituto para Pesquisa Social de Frankfurt da 
Universidade de Frankfurt, instituição na qual surgiu a Escola de Frankfurt. Seus trabalham 
versam sobre o relançamento da tradição da teoria crítica, cujo expoente se refere a teoria 
do reconhecimento recíproco, apresentada principalmente, em seu livroKampf um 
Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, lançado em 1992 e publicado 
no Brasil como Luta por reconhecimento - A Gramática Moral dos Conflitos Sociais, em 
2003.   
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relações que contribuam para o desenvolvimento individual e social e para o 

fortalecimento das identidades do grupo social anteriormente discriminado. 

No caso dos camponeses, ainda quando o Brasil seja um país 

eminentemente agrícola e até os anos 50 do século XX o principal lócus da 

economia brasileira, os trabalhadores do campo e os pequenos proprietários sempre 

ocuparam um lugar de subordinação ao grande latifundiário rural ou à população 

urbana. Esses grupos, ainda hoje, apesar da modernidade do meio rural, diminuindo 

as diferenças entre campo e cidade, continuam sendo ignorados ou sub-

representados.As históricas lutas que vem sendo travadas em diferentes momentos 

da formação social brasileira, por um lugar em que possam residir e se constituir 

enquanto membros da sociedade, ou seja, lutam por reconhecimento é um 

fenômeno constante nesse meio. 

Em síntese as possibilidades teóricas apontadas por Honneth (2003) para a 

discussão sobre reconhecimento e identidades se baseiam na perspectiva dos 

indivíduos e grupos sociais encontrarem formas de se inserirem na moderna 

sociedade democrática e no caso no nosso estudo,os jovens e adultos ao 

retornarem a escola buscam, mesmo que inconscientemente, o reconhecimento 

legal necessário na sociedade atual. 

Acreditamos que a educação é um fenômeno capaz de possibilitar a (re) 

construção da identidade e o reconhecimento. A educação compreendida como 

ação significativa que se realiza entre duas ou mais pessoas, mediada 

simbolicamente, é uma das formas mais genuínas de práxis humana.Portanto, o 

título acadêmico ou a certificação, ainda hoje, na contemporaneidade, funcionam 

como um instrumento redefinidor das relações de poder e por isso, compreendemos 

que durante o desenvolvimento do curso PROEJA, os educandos vão 

estabelecendo novas relações de poder, a medida que vivem novas experiências, 

convivem com novos grupos, se relacionam e se formam, adquirem um novo status 

social a partir da proposta pedagógica oferecida pelo curso Técnico de Nível Médio 

Agrícola, com habilitação em Agropecuária. E que foi organizado a partir dos 

princípios estabelecidos pelo Ministério da Educação através do Documento Base 

do PROEJA, conforme podemos conhecer de forma resumida abaixo:  

• O primeiro princípio diz respeito ao papel e compromisso que entidades 

públicas integrantes dos sistemas educacionais têm com a inclusão da 

população em suas ofertas educacionais.  
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•  O segundo princípio, decorrente do primeiro, consiste na inserção 

orgânica da modalidade EJA integrada à educação profissional nos sistemas 

educacionais públicos.  

• A ampliação do direito à educação básica, pela universalização do ensino 

médio constitui o terceiro princípio. 

• O quarto princípio compreende o trabalho como princípio educativo.  

• O quinto princípio define a pesquisa como fundamento da formação do 

sujeito contemplado nessa política.  

• O sexto princípio considera as condições geracionais, de gênero, de 

relações étnico raciais como fundantes da formação humana e dos modos 

como se produzem as identidades sociais.  

Um dos nossos interesses de estudo reside em conhecer se ou como estes 

princípios vão se efetivando/concretizando na proposta pedagógica do curso 

Técnico de Nível Médio Agrícola, com Habilitação em Agropecuária, integrado ao 

Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), propiciando 

aos alunos jovens e adultos de origem camponesas a, através das novas 

aprendizagens – acadêmica e social – e com a aquisição da certificação redefinirem 

suas identidades e avançar na luta em busca de reconhecimento social e coletivo ( 

em sua condição de camponeses). 

Temos observado que os educandos oriundos da zona rural após a conclusão 

dos cursos regulares de Técnico de Nível Médio Agrícola, com habilitação em 

Agropecuária, em sua maioria, não retornam para trabalhar em suas comunidades 

como anunciado e prometido ao ingressarem nestas formações. Dados da 

Secretaria do Colégio Agrícola, ao fazer seu acompanhamento de egressos 

constatou que, no ano de 2009, que dos trinta e cinco educandos que concluíram o 

Curso Técnico de Nível Médio Agrícola Integrado a Educação Profissional, com 

habilitação em Agropecuária, dezesseis foram aprovados no vestibular, para os mais 

variados cursos, cinco estão trabalhando na área agrícola, sete estão trabalhando, 

mas fora das suas comunidades e apenas sete voltaram para suas comunidades.  

No caso especifico do PROEJA, onde se pretende propiciar uma formação 

social/educacional para o trabalho capaz de ser aplicada as necessidades 

comunitárias ou ao desenvolvimento local, não temos, estudos que demonstrem os 
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benefícios dos cursos criados através desta política pública para a produção de 

identidades sociais.  

Especificamente não temos dados ainda sobre o PROEJA do CAVN, uma vez 

que a turma investigada se configurar como a pioneira. Destacamos, porém, que a 

direção do CAVN durante o período de divulgação do seu processo seletivo 

procurou os dirigentes dos sindicatos dos trabalhadores rurais da região do brejo 

paraibano, da Comissão Pastoral da Terra – CPT e do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, com o intuito de atender aos agricultores e filhos 

de agricultores da região. Portanto, a primeira turma do PROEJA do CAVN foi 

formada, após o processo seletivo, de jovens e adultos agricultores e filhos de 

agricultores rurais da região. 

Por isso, meus questionamentos têm sido direcionados para compreender 

como o PROEJA tem contribuído para a formação de identidades de trabalhadores, 

jovens e adultos do campo e se as identidades reelaboradas durante o período de 

realização do curso possibilitam ao sujeito em formação o seu reconhecimento e 

como ocorre a formação das novas identidades dos educandos que frequentam o 

PROEJA: trabalhadores, jovens e adultos. 

Para responder a essa dúvida elencamos como objetivo geral: 

Analisar se o curso Técnico de Nível Médio Agrícola na modalidade Jovens e 

Adultos (PROEJA) destinado a formação profissional de jovens do campo, está 

tratando a especificidade e problemática desses jovens no sentido de consolidar  o 

fortalecimento das suas identidades. 

A partir do objetivo geral traçou-se os seguintes objetivos específicos:  

- Descrever como se efetivou o processo de implantação do PROEJA no 

Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, destacando a sua proposta de formar quadros 

qualificados para atuarem no meio rural nordestino e paraibano; 

- Verificar a organização do currículo do curso do Proeja em adoção no 

Colégio Agrícola Vida de Negreiro, observando à existência de processos 

curriculares contextualizados as necessidades do educando, como previsto no 

Documento Base do PROEJA; 

- Interpretar, através das narrativas do educando do PROEJA e com base nos 

enfoques teóricos elencados, como o curso convive com suas identidades.  
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Assim, em virtude da necessidade de compreensão do PROEJA, enquanto 

possibilidade de reelaboração das identidades dos Jovens e Adultos e por não 

termos como afirmar se essa construção colaborou, ou não, com a afirmação da sua 

identidade campesina, consideramos que: 

O curso Técnico do PROEJA ministrado no Colégio Agrícola Vidal de 

Negreiros contribui para a reelaboração das identidades dos Jovens e Adultos 

através do reconhecimento destes sujeitos. 

A identidade campesina é um tema bastante debatido na atualidade pelos 

novos movimentos sociais rurais e por setores ligados a luta pela reforma agrária.  

Sobretudo, pela compreensão de que não existe um campesinato único, pelo 

contrário, encontramos uma variedade de relações sociais de trabalho no mundo 

rural, que apresentam trajetórias sociais específicas, representadas por estilos de 

vida6 diferenciado e identidades sociais delimitadas. O próprio conceito de camponês 

apresenta ambiguidade na sua origem, sendo antropologicamente utilizado como 

maneira de dominar culturalmente essa camada social (SILVA, 2011). 

Durante muitos anos, ao campo se atribuía os conceitos de atraso, de 

trabalho precarizado e cultura desvalorizada. O camponês só era citado nos livros 

de forma preconceituosa, nos desenhos animados, nas leituras infantis de revistas e 

gibis como sujeitos desvalorizados em suas experiências de vida e invisíveis nas 

políticas públicas criadas pelos representantes democráticos, apesar das lutas 

travadas por esses setores em prol do seu reconhecimento e liberação em todas as 

fases da história.  

O conceito de camponês enquanto categoria política é bastante recente, foi 

introduzido no Brasil pelos grupos de esquerda nos anos 50 do século passado, com 

o intuito de dar conta das lutas dos trabalhadores do campo que surgiram no Brasil 

durante este período, ao mesmo tempo em que se afirmam como identidade política 

em nível nacional. É o momento das “Ligas Camponesas”, quando a grande 

concentração de terras e a extrema desigualdade social se tornam mais evidentes 

com as mudanças verificadas nas relações de trabalho e aparecem como 

fundamentos da questão agrária brasileira (MARQUES, 2002, p, 02). Foi neste 
                                                           
6  Ver SILVA, Severino Bezerra da. Estilo de vida camponês e cultura popular: leituras de 
Bourdieu. IN. SILVA, Adelmo Carvalho da; CARVALHO, Ademar de Lima; MACHADO, Aline 
Maria Batista (ORGs). Educação popular, práxis pedagógica e cidadania. Cuiabá: Ed. 
UFMT, 2011. 
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contexto que o campesinato se afirmou como categoria social portadora de 

identidade política. 

Os termos anteriormente utilizados para identificar os pequenos produtores 

que moravam em regiões distintas do país como meeiros, caipira, caiçara, caboclo, 

posseiros, sitiantes, etc. foram sendo substituído pelo termo camponês. Para Martins 

(1986) o termo camponês é um conceito síntese de classe, enraizado na história de 

luta de um povo excluído, empobrecido, expropriado da terra.    

Nessa condição de identidade política é que o campesinato para Marques 

(2008, p.61) se constitui nas suas diversidades de formas sociais baseadas na 

relação de trabalho familiar e de acesso à terra. 

Este conceito de camponês, na década de 1970, foi caindo em desuso e 

sendo substituído pelo conceito de pequena produção, tendo em vista, que no 

período representava melhor a realidade de um campo onde os movimentos sociais 

foram desarticulados pelo Estado, além da submissão destes movimentos a um 

conjunto de políticas de cunho modernizante. O domínio de tal perspectiva contribuiu 

para o arrefecimento do debate político travado em torno do tema da questão agrária 

(PORTO e SIQUEIRA, 1994). 

Porém, no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 os impactos negativos 

da agricultura industrial capitalista sobre a diversidade cultural e ambiental do 

planeta, além de seu caráter de espoliação, proporcionou o ressurgimento do 

campesinato como identidade política através da criação da Comissão Pastoral da 

Terra e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Tais movimentos serão 

os responsáveis pelo ressurgimento da luta pela reforma agrária, e por visibilizarem 

as condições sociais de exploração e de negação da identidade dos trabalhadores 

do campo. Os referidos movimentos sociais defendem o acesso do trabalhador à 

terra e o direito a vida no campo. Destacamos o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), cujos objetivos são: lutar pela terra; lutar por Reforma 

Agrária; lutar por uma sociedade mais justa e fraterna7. Para isso filia-se à Via 

Campesina8, participando das ações que esta realiza no Brasil expande a luta 

nacional e internacionalmente. 

                                                           
7Objetivos encontrados na página do movimento na internet no endereço 
http://www.mst.org.br/node/7703 
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Como elementos fundamentais da identidade campesina encontramos a 

diversidade dos grupos que vivem no campo, que contribuem para a diversidade 

interna do grupo, ao mesmo tempo em que fortalecem a identidade campesina. 

Outro elemento é a forma como os camponeses se relacionam com o mundo do 

trabalho e a terra, que “em principio, estão delimitados pela cultura da tradição, pelo 

grupo familiar, ou seja, o próprio sistema de produção possibilita a manutenção e 

reprodução do grupo social” além de apresentar uma relação de afeto e respeito por 

tudo que é produzido por ela. (SILVA, 2011) 

Para Caldart (2002), é através da educação que esta identidade deve ser 

reafirmada e cabe aos sujeitos que lutam por uma educação para as comunidades 

rurais, que incluam nos seus projetos escolares os traços desta identidade que se 

está constituindo. Ela define estes traços identitários primeiro pela luta de todos pelo 

direito à educação, no e do campo, ou seja, o direito de ser educado no lugar onde 

vive sendo a educação pensada desde o seu lugar e com sua participação, 

vinculado a sua cultura e as suas necessidades humanas e sociais. Opina que estes 

sujeitos se formem como sujeitos das ações e não para as ações.  

Outro aspecto relevante que Caldart (2002) destaca é resistência dos sujeitos 

do campo apresentada como o traço a ser observado na identidade campesina, uma 

vez que estes sujeitos lutam para continuar sendo agricultores, mesmo sendo 

confrontados todos os dias com políticas econômicas e pressões sociais e culturais 

homogeneizadoras dos grupos mais influentes da sociedade cada vez mais 

excludentes. Mesmo quando os camponeses são renegados pelos grandes 

latifundiários estes sujeitos continuam lutando, seja por Reforma Agrária, por 

melhores condições de trabalho, ou para ter sua cultura valorizada, respeitada e 

reconhecida. Ou seja, resistem e buscam melhores condições sociais de vida no 

campo. 

O curso PROEJA do CAVN atende aos jovens e adultos do campo, membros 

de movimentos sociais, sindicatos, ONGs, filhos de pequenos agricultores que 

buscam a afirmação de uma identidade campesina, por isso ao analisarmos a 

reconstrução da identidade destes educandos, teremos como principal perspectiva a 

análise como o curso Técnico Agrícola vem contribuindo para a afirmação dessas 

identidades a partir das categorias família, escola, trabalho e terra. 
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1.3 NATUREZA DO ESTUDO: O MÉTODO E AS TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

O percurso metodológico significa a escolha de procedimentos sistemáticos 

para a descrição do fenômeno em estudo que se refere a reelaboração das 

identidades de jovens e adultos do PROEJA. A perspectiva do fenômeno estudado 

nos levou a escolhemos uma análise discursiva com elementos explicativos partindo 

das narrativas dos sujeitos que compõem a amostra desta pesquisa sobre suas 

biografias de vida. 

Segundo Marotizki e Alheit citado em Hérnandez (2005, p.11), enquanto a 

investigação quantitativa sobre educação estabelece correlações estatísticas, a 

investigação qualitativa apresenta conceitos de ensino e de aprendizagem mais 

complexos que se realizam nos contexto das biografias e nos entornos dos 

participantes.Em nosso caso, o objeto de investigação está relacionado com as 

biografias dos jovens e adultos, por isso optamos pelo uso do método qualitativo, 

uma vez que Flick (2008) afirma que a pesquisa qualitativa “visa a abordar o mundo 

“lá fora”(e não em contextos especializados de pesquisas em laboratórios) e 

entender, descrever e, às vezes, explicar os fenômenos sociais “de dentro”(p.8)”. 

A descrição das vidas dos jovense adultos educandos, através das suas 

narrativas, método biográfico, facilitou estudar as prováveis influências do PROEJA 

nas redefinições das identidades dos seus jovens e adultos.Por meio das 

discussões, das suas trajetórias havia a possibilidade do educando do PROEJA 

pensar sobre sua vida, reconhecer como foi/está sendo o seu percurso no curso de 

vida e particularmente no PROEJA e refletir sobre as atribuições deste curso de 

formação profissional nas mudanças processadas durante a caminhada e 

consequentemente redefinindo as suas identidades e suas condições e relações.  

Conhecer a vida cotidiana dos sujeitos sociais, nos seus [...] aspectos mais 

rotineiros e teatralizados, fora de qualquer contexto institucional ou das estruturas de 

poder e de autoridade (PAIS, 2003, p.93), é uma das razões que impulsiona o uso 

do método biográfico e por consequência, a aplicação da história de vida nas 

pesquisas das ciências sociais.  

Alheit (2009)argumenta que a biografia constitui uma tensão entre as 

desconstruções do modelo vigente de criação e descrição da identidade, pela 

fragilidade e a perda de sentido das certezas biográficas e pelo rendimento das 
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construções biográficas. Por isso, ao estudarmos os jovens e adultos do PROEJA, 

buscamos através da investigação de suas biografias, explicações teóricas mais 

amplas. 

O intuito, porém, não é de vincular com grande pretensão a relação do 

indivíduo com a sociedade de maneira plena e conclusiva, e sim uma oportunidade 

de estudar os sujeitos concretos, suas contradições sociais em determinados 

contextos sociais (ALHEIT, 2009, p. 21). A intenção da investigação biográfica é 

partir do particular para compreender o geral. É através das narrativas dos sujeitos 

investigados que poderemos captar como o curso do PROEJA contribuiu para a 

reelaboração das identidades dos educandos e para o seu reconhecimento. 

A utilização do método biográfico demanda a aplicação de uma técnica que 

combina entre si: o da subjetividade humana, o da interpretação e o da relação 

dialética entre a ação e as condições sociais. Rubio e Varas (1997) argumentam ser 

através da narração das histórias de vida que se torna possível à correspondência 

desta tríade, apreendendo seus aspectos de maneira correlacionada, na medida em 

que resgata as relações cotidianas dos sujeitos. Neste caso concreto, nos referimos 

as trajetórias biográficas dos jovens e adultos do PROEJA do CAVN. 

Escolhemos a história de vida como técnica, uma vez ser esta a ferramenta 

principal dentro do método biográfico. Os relatos de vida podem atender a objetivos 

diversos, para Bertaux apud Diniz (2010) aponta três funções: exploratória, analítica 

e expressiva. Nesta tese consideramos a função de natureza exploratória uma que 

se trata de reelaboração de identidade e reconhecimento um tema bastante amplo.  

 

1.3.1 A investigação passo a passo 

 

1 Passo: definição do nosso objeto de estudo e escolha das categorias identidade e 

reconhecimento, escolhidas por consideramos adequadas para compreensão da 

realidade dos jovens e adultos pesquisados. 

2 Passo: revisão das categorias teóricas identidade e reconhecimento com o intuito 

de compreendermos e analisarmos as histórias de vida dos educandos 
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entrevistados. Escolha dos indicadores família, escola, trabalho e terra para nossa 

aproximação com os traços das histórias de vida dos educandos pesquisados. 

3 Passo: construção empírica do objeto de investigação, ou seja, um roteiro 

preestruturado, para realização das entrevistas dos educandos do PROEJA, 

previamente escolhidos através dos critérios anteriormente apresentados. 

4 Passo: Análise das histórias de vida a partir dos indicadores: família, escola, 

trabalho e terra com o intuito de verificarmos como o PROEJA está possibilitando as 

reelaboração das identidades e o reconhecimento dos seus educandos. 

5Passo: Apresentação das histórias de vida, análise e conclusões. 

 

1.3.2 Estratégias Metodológicas 

 

1.3.2.1 Instrumento de coleta de dados  

 

Como instrumento de coletadas informações, optamos pela entrevista. 

Salientamos que para Rosa e Arnolde (2006) este tipo de instrumento é um 

processo comunicativo de extração de informação por parte do entrevistador e 

nessa informação encontramos a biografia da pessoa entrevistada. 

Na busca de uma reflexão mais ampla sobre a questão da identidade 

(constituída de discursos e saberes) dos alunos do PROEJA, é fundamental 

indagarmos sobre as vivências, as práticas dos sujeitos que ocorreram e ocorrem 

nos espaços sociais, sobre como e por que cada um se tornou o que é. Quando os 

sujeitos narram a si próprios, eles falam de suas experiências historicamente 

constituídas desde o lugar que ocupam e são essas histórias que produzem uma 

identidade particular, diferente, única. As histórias de vida documentam experiências 

pessoais e subjetividades tanto quanto refletem estruturas sociais, movimentos 

sociais e instituições nas quais os narradores e seus interlocutores estão inseridos. 

Assim vida social e vida dos sujeitos sociais implicados numa prática educacional 

foram os subsídios das histórias de vida usados como recurso metodológico desta 
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pesquisa, buscando aí os sentidos produzidos entre o dito e o não-dito de uma 

experiência de vozes e silêncios. 

Ao contarmos a nossa história, ao negociarmos o passado, ao nos 

engajarmos em uma relação discursiva com um interlocutor, ao filtrarmos a 

informação que disponibilizamos a ele, estamos em processo de construção do 

mundo e de (re) elaboração da identidade e também estamos reafirmando a nossa 

presença nesse mundo. 

Para Alheit (1993b), a construção da própria vida não é um processo 

consistente, linear, e sim um processo complicado onde temos que dominar as 

descontinuidades e as transformações. Para o autor, a forma de domínio, no 

entanto, recorre a recursos que, de certo modo, parece ter um modelo único, 

identitário, uma espécie de instituição da própria vida, ou seja, as experiências que 

vivemos nos tornam seres únicos e serão elas que nos formarão que orientarão as 

tomadas de decisão e as resoluções dos problemas de nossa vida.  

Durante a realização da entrevista trabalhei com um roteiro semiestruturado 

(ver apêndice), no qual estavam destacadas questões do contexto social, das 

relações dialógicas, do contexto profissional e das aprendizagens.As entrevistas 

ocorreram em um clima muito agradável principalmente as realizadas no sítio Uruçu, 

município de Arara, Paraíba e a realizada no assentamento Santa Vitória próximo a 

Passa e Fica, Rio Grande do Norte. 

 

1.2 CONTEXTO DA PESQUISA: O COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS - 

CAVN 

 

Como já mencionado, a investigação teve como principal interesse as 

mudanças vivenciadas pelos jovens e adultos que frequentaram o PROEJA 

oferecido pelo CAVN, instituição de ensino localizado no município de Bananeiras,. 

O município de Bananeiras, conforme Figura 1, se insere em uma área de 258 km², 

ocupa menos de0,5% do Estado da Paraíba, 0.01% do tamanho da Região, menos 

de 0.005% de todo o território brasileiro. Localizado na Mesorregião do Brejo 
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Paraibano, na porção Norte do Estado e na região do Agreste Paraibano, 

Bananeiras se insere nos contrafortes do Piemonte da Borborema, possui uma 

altitude de aproximadamente520 metros do nível do mar, e se distanciando 94,1236 

Km da capital do estado João Pessoa. 

 

Figura 1 Mapa do estado da Paraíba, com destaque em vermelho o município de 

    Bananeiras 

 
Fonte: IBGE 
 

Criado em 1833, o município possui 179 anos, uma população com cerca de 

20.814 habitantes, dos quais 34,8% encontram-se na zona urbana e 65,2% na rural, 

habitando em distritos, povoados, conjuntos residenciais e na sede do município9.  

Segundo a Prefeitura Municipal de Bananeiras, através da sua Secretaria de 

Educação, no ano de 2010 o município contava com uma matricula geral de alunos 

na rede pública municipal de 4.758 alunos e 390 professores, ministrando aulas em 

46 escolas municipais, sendo 8 na zona urbana e 38 na zona rural.  

                                                           
9Segundo dados do IBGE, seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.599.  Atlas 
de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000) 
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Na sede do município de Bananeiras, fica localizado o campus III da 

Universidade Federal da Paraíba. Neste campus existem cinco cursos de 

graduação: Licenciatura em Ciências Agrárias, Bacharelado em Administração, 

Bacharelado em Agroindústria, Bacharelado em Agroecologia e o curso de 

Licenciatura em Pedagogia. No período 2011.1 encontrava-se matriculado nos 

referidos cursos superiores cerca de 800 alunos.  

Além disso, compondo a Universidade Federal da Paraíba situa-se, como já 

indicado, o Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, conforme Figura 2, local onde o 

PROEJA é oferecido. Criado em 7 de setembro de 1924, sob a responsabilidade de 

Dulphe Pinheiro Machado, durante o governo do Presidente Epitácio Pessoa, o 

colégio integrava o conjunto de instituições patronais instalados no Brasil naquele 

momento, tinha como um dos seus objetivos livrar da marginalidade os menores, os 

filhos órfãos e os desamparados residentes nos espaços circunvizinhos.  

 

Figura 2 Fotografia do Campus III da UFPB onde fica localizado o CAVN 

 

Fonte: portalmidia.net 

 

Em 1920, o governo brasileiro do presidente Wenceslau Braz determinou as 

instalações de Patronatos em Núcleos Agrícolas, Postos Zootécnicos e 

estabelecimentos adquiridos pelo Ministério da Agricultura. Foi nesse mesmo ano 
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que se iniciou a implantação do Patronato na Paraíba, tendo à frente o Inspetor 

Agrícola Federal Dr. Diógenes Caldas e o Dr. José Augusto Trindade, que foi 

nomeado seu diretor em setembro de 1924. Naquele ano, inaugurou-se, na 

presença de autoridades federais, estaduais e municipais, a referida entidade 

patronal, autorizado, como Patronato Agrícola, a ministrar Cursos de Iniciação 

Agrícola com duração de 2 anos e conferindo o diploma de Operário Agrícola aos 

alunos concluintes. Com mais 2 anos de escolaridade, o aluno recebia o diploma de 

Mestre Agrícola e após cursar mais 3 anos, no chamado segundo ciclo recebia o 

diploma de Técnico Agrícola ou Técnico em Zootecnia.  

Esta denominação e situação vigoraram até o ano de 1968, quando já com a 

denominação de Colégio Agrícola “Vidal de Negreiros”, Figura 3, passou para a 

responsabilidade do Ministério de Educação, sob a administração da Universidade 

Federal da Paraíba – UFPB, mediante o Decreto Nº 62.173 de 25 de janeiro de 1968 

vinculando-se ao Centro de Formação de Tecnólogos da Universidade Federal da 

Paraíba. 

 

Figura 3 Fotografia do Bloco Administrativo do CCHSA 
 

 
 
Fonte: Arquivo da autora, em novembro de 2010. 
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O Colégio Agrícola "Vidal de Negreiros", Figura 4, com 87 anos de atividades 

de ensino voltado para o setor agrícola, pode ser considerado um dos mais 

tradicionais colégios de Ensino Técnico Agrícola do Estado da Paraíba e o pioneiro 

do Ensino Técnico em Agroindústria no Brasil.  

 

Figura 4 Fotografia do bloco de aulas Solon de Lucena do CAVN 

 

 

Fonte: Arquivo da autora, em novembro de 2010. 

 

Como colégio que oferece uma educação pública tem por objetivo ofertar à 

comunidade uma educação de qualidade, voltada às necessidades sócio-culturais, 

científicas e tecnológicas pautada no desenvolvimento tecnológico e no equilíbrio do 

meio ambiente, com vistas a formar e capacitar profissionais para o trabalho e 

prosseguimento de estudos posteriores e para o exercício de atividades produtivas e 

sociais, visando o desenvolvimento da região. 
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1.3 DOS SUJEITOS DA PESQUISA:  

 

No ano de 2009, quando iniciamos os trabalhos de coletas de dados para 

efetivar este estudo existiam matriculados no CAVN 564 educandos, 67 

frequentavam o PROEJA. Deste total35 haviam ingressados no ano de 2007 e já se 

encontravam prestes a concluir a primeira turma desse novo programa. Foram essas 

35 pessoas que nos propiciaram as primeiras aproximações com o educando do 

PROEJA permitindo coletar seus dados, sócio-demográficos e identificar suas 

características básicas em termos de sexo, idade, origem, cor etc. 

 

1.3.1 Da escolha dos sujeitos da pesquisa  

 

As informações obtidas através dos formulários de matrícula juntaram-se a 

outros dados constantes nas pastas individuais, servindo para a organização das 

características iniciais dos educandos. 

 Dos 35 educandos concluintes da primeira turma decidimos entrevistar todos 

os que efetivamente terminaram o curso, ou seja, realizaram o estágio 

supervisionado e o apresentaram através da defesa pública do relatório. Sabíamos, 

empiricamente, que muitos educandos concluem os componentes curriculares, 

porém não realizam o estágio supervisionado, ou realizam e não retornam a 

instituição para a defesa do relatório e o recebimento do diploma. A principal 

justificativa para a não realização do estágio é a aprovação no vestibular e o 

ingresso em um curso de graduação. No entanto, como a turma do PROEJA era a 

pioneira, não tínhamos como prever quantos educandos tinham concluído o curso e 

estavam trabalhando.  

As pastas individuais são compostas por toda documentação pessoal, bem 

como o relatório de estágio supervisionado obrigatório, item que observávamos para 

saber se o educando concluiu ou não o curso. Após análise nas pastas 

encontramos, apenas, sete educandos com o relatório de estágio defendido, sendo 

duas mulheres e cinco homens, porém não tínhamos informações se os mesmos 
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estavam trabalhando. Ao indagar à secretária, esta nos informou que a instituição 

não realizava o acompanhamento dos egressos, por isso não tinha como saber 

quem estava ou não trabalhando. Por isso, resolvemos utilizar o critério de 

conclusão do curso e recebimento do diploma de Técnico Agrícola na pesquisa. 

Durante análise dos documentos individuais dos educandos, descobrimos que 

ocorreu um grande número de desistentes na turma. Iniciaram o curso 45 

educandos regularmente matriculados e concluíram 26, ou seja, desistiu 

praticamente a metade da turma. A partir deste dado, resolvemos entrevistar um 

educando desistente. Pesquisamos e descobrimos que, dos educandos desistentes, 

apenas um efetivou matrícula para concluir o curso no ano de 2010. Por isso, este 

educando também foi entrevistado, perfazendo oito educandos. 

Foram realizadas oito entrevistas: seis ocorreram nas instalações do CAVN 

quando os educandos vinham receber o diploma de conclusão de curso, após a 

defesa do estágio supervisionado e duas nos sítios dos entrevistados, pois um 

educando já havia recebido seu diploma e o outro tinha desistido do curso. 

Das oito pessoas, as duas mulheres eram solteiras, pardas, com idade entre 

os 20 e os 25 anos, sendo uma residente na zona rural de Bananeiras e uma 

residente na zona urbana de Guarabira.  

Os homens situavam-se na faixa etária entre 20 e 35 anos, todos pardos; dois 

deles estavam casados e quatro solteiros; quatro residiam em comunidades rurais e 

dois residentes na cidade, sendo que um reside na cidade de Livramento, um na 

cidade de Pilões, um na cidade de São Vicente do Seridó, um na cidade de Sapé e 

um na cidade de Nova Cruz pertencente ao estado do Rio Grande do Norte.  

Além desses, como informado anteriormente resolvemos entrevistar um 

educando que se afastou do curso no ano de 2009 (o ano de conclusão), mas que 

retornou para concluí-lo no ano letivo seguinte, em 2010. Esta seleção considerou a 

sua condição de abandono e de retorno. Para efeito de melhor compreender os 

processos que permitam ao educando ingressar e permanecer no curso até a sua 

conclusão, particularmente. O educando entrevistado tinha na época 30 anos, era 

casado, branco, reside na zona rural da cidade de Arara-PB.  
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Dos oito entrevistados,seis trabalhavam e dois estudavam para prestar o 

vestibular. Dos seis homens dois trabalhavam na agricultura e pecuária, um era 

radialista, um estava atuando como Técnico Agrícola e dois estavam estudando para 

se submeter ao concurso vestibular. Das mulheres uma trabalhava em uma loja 

como recepcionista e a outra trabalhava no sindicato rural da cidade de Bananeiras. 

 

1.4 FORMAS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 No processo de análise, adotamos o processo metodológico apresentado por 

Diniz (2009) e desenvolvido em sua tese de doutoramento defendida na Espanha. 

Onde a autora estudou os processos formativo-profissionais de sujeitos adultos 

através das biografias de aprendizagem.  

 

1.4.1 A apresentação das histórias de vida 

 

  As transcrições das histórias de vida dos jovens e adultos investigados foram 

organizadas em três blocos, tendo em vista as categorias descritas anteriormente. 

 No primeiro bloco apresentamos as informações gerais dos entrevistados. 

Organizamos o perfil coletivo do grupo, através das informações narradas por eles 

mesmos e pelas informações coletadas em suas fichas individuais que foram 

analisadas na secretaria do CAVN. Organizamos gráficos com a idade, o sexo, a 

modalidade de conclusão do Ensino Fundamental, o lugar de origem, etc. 

 No segundo bloco expomos as histórias de vida dos educandos a partir de 

suas narrativas. Nelas encontramos as etapas da infância e juventude, o ingresso na 

escola, a relação familiar, o abandono dos estudos, a relação com o trabalho no 

campo ou na cidade, a educação profissional, as vivências no CAVN e o retorno às 

comunidades de origem para a nova etapa profissional. 
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 No terceiro bloco sistematizamos as narrativas a partir das categorias 

identidade e reconhecimento e discutimos a contribuição do PROEJA do CAVN para 

a reelaboração das identidades destes sujeitos. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

Esta tese compreende quatro capítulos. No primeiro, traça-se o percurso 

metodológico do objeto de estudo deste trabalho voltado a reelaboração da 

identidade e o reconhecimento dos jovens e adultos do curso do PROEJA, em 

Bananeiras, campus III da UFPB.  

No segundo capítulo apresentamos como a educação profissional foi se 

constituindo ao longo da história, especificamente, no final do século XX e como as 

políticas públicas adotadas no Brasil repercutiram na elaboração da proposta 

pedagógico curricular do curso PROEJA do CAVN. Salientamos a importância de 

verificarmos se a proposta pedagógica organizada contribui para a re-elaboração 

das identidades dos sujeitos jovens e adultos.  

No terceiro capítulo, apresentam-se as discussões atuais sobre a constituição 

das identidades e o reconhecimento dos jovens e adultos, especificamente, os do 

campo, uma vez que estes são os principais sujeitos que compõem o perfil dos 

educandos do referido curso PROEJA. 

No quarto capítulo discutimos, a partir das histórias de vida dos sujeitos 

investigados, como o curso contribuiu para reelaborar a identidade. Por fim, 

relacionamos à reelaboração das suas identidades camponesas a luta pelo 

reconhecimento dessa identidade. 

Nas considerações finais salientamos a importância do estudo das 

identidades dos jovens e adultos do PROEJA para a compreensão e avaliação desta 

política pública, bem como para contribuir para a visibilidade destes sujeitos 

enquanto educandos em formação e da educação como uma das possibilidades de 

compreensão e mudança social. 
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CAPITULO IIO PROEJA COMO ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO PR OFISSIONAL 

E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO COLÉGIO AGRÍCO LA VIDAL DE 

NEGREIROS 

 

Figura 5 Fotografia da praça com a sigla do CAVN localizada próxima ao bloco 

               administrativo do CCHSA 

 

Fonte: Arquivo da autora em novembro de 2010 
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2.1 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA ENSINO MÉDIO NA 

MODALIDADE DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA) E A POLÍTICA DE 

EDUCAÇÃOPROFISSIONAL NO BRASIL 

 

No final dos anos de 1990, a oferta de uma maior escolaridade as pessoas 

jovens e adultas é reconhecida no país,  como uma exigência e uma necessidade 

relacionada às demandas sociais e econômicas nacionais e internacionais. Foi neste 

período que o governo brasileiro, acompanhando as orientações das Conferências 

Internacionais de Educação de Jovem e Adultos promovidas pela UNESCO – 

CONFINTEAS – passou a oferecer ofertas educacionais direcionadas a essa 

população tentando aliar a escolaridade com a qualificação profissional (PRESTES, 

1999, 2006, 2007, 2009, 2010). As transformações que ocorriam no mundo, agora 

globalizado, ampliavam os problemas sociais, sobretudo nos países latino 

americanos.  

 

A exclusão social, agora muito mais visível e diretamente associada 
as transformações dos processos de trabalho, atingia os jovens, 
maciçamente, ampliando suas dificuldades de entrada no mercado 
de trabalho, de conseguir salários justos e permanecer estáveis nos 
postos que conseguiam ocupar. Os mais idosos não escapavam 
dessa situação, principalmente  os de menores níveis de 
escolaridade, um dos requisitos exigido pelo novo modelo produtivo.  
Todas esses problemas, envolvendo  as demanda da  educação de 
jovens e adultos, obrigava instituições diversas a revisarem suas 
orientações e políticas educacionais, com vistas atender aos novos 
requisitos, minimizando os seus efeitos  nos campos da produção,  
da política, da cultura,  dos valores e das sociabilidades. (Prestes, 
2006,op.cit.p. 3/4)  

 

Por isso, a busca da integração entre a elevação de escolaridade, a 

qualificação profissional e o desenvolvimento da solidariedade e da cidadania, 

passaram a referenciar as novas políticas educacionais, sobretudo aquelas dirigidas 

as populações mais vulneráveis, a exemplo do público da EJA. Formação geral e 

educação profissional e qualificação passaram a incorporar as novas propostas 

educativas e tidas como uma necessidade indissociável na oferta educacional desse 

público. Acordos e parcerias entre o MEC e o Ministério do Trabalho e Emprego 
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(TEM), marcaram a oferta educacional destinadas as pessoas jovens e adultos 

necessitadas de escolarização e de qualificação, no final desses anos noventa. 

Quando a década de dois mil foi iniciada, mais precisamente depois do ano 

de 2003, a educação profissional e tecnológica passou a integra-se à agenda 

pública com o Estado atuando de forma mais intensa na consolidação de políticas 

educacionais da EJA, destacadamente no campo da escolarização e da 

profissionalização. Um novo Decreto de número 5.154/2004, que reorganizava a 

Educação Profissional possibilitando a integração dos componentes curriculares do 

Ensino Médio ao curso de Educação Profissional, e revogou o anterior, o Decreto 

2.208/97, que orientava a separação dos componentes curriculares do Ensino 

Médio da Educação Profissional.  Restabelecendo a possibilidade de integração do 

ensino médio e técnico com previsão da ampliação do número de escolas federais 

de educação profissional e tecnológica, preferencialmente, em periferias de 

metrópoles e em municípios interioranos distantes de centros urbanos para 

potencializar iniciativas locais de geração de trabalho. Este novo Decreto que 

orientava a oferta dos cursos e programas de formação inicial e continuada de 

trabalhadores de acordo com itinerários formativos, possibilitando o aproveitamento 

de estudos, também possibilitava a organização de cursos articulados com a 

modalidade de educação de jovens e adultos. Com essa orientação o MEC lançou o 

Programa de Integração da Educação Profissional do Ensino Médio na Modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).   

No ano de 2006, com a vigência dessas novas orientações, as instituições da 

rede federal de educação técnica e tecnológica foram obrigadas a destinarem o 

correspondente a 10% das vagas oferecidas em 2005 para o ensino médio 

integrado à educação profissional, destinadas a pessoas acima de 18 anos e 

adultos e que tivessem cursado apenas o ensino fundamental (PRESTES E 

PFIFFER, 2010). 

Foi previsto que os alunos do PROEJA ao concluírem o ensino fundamental 

ou médiofariam jus ao diploma com validade nacional, nas habilitações profissionais 

cursadas,e adquiririam o direito a  prosseguir estudos em níveis mais avançados, 

inclusive o ensino  superior. Nestes novos formatos a formação profissional não 

deveria ser dissociada da qualificação profissional, significado uma conquista no 
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campo da formação do trabalhador brasileiro. Até então o que se tinha no país era 

um modelo de educação geral, voltado para a formação dos jovens que pretendiam 

continuar seus estudos nos cursos superiores e outro destinado a formação da mão 

de obra nacional para o mercado de trabalho, historicamente adotado pelas 

instituições responsáveis pela Educação Profissional no país, uma vez que a 

formação profissional brasileira foi historicamente de responsabilidade da rede 

federal de ensino. 

 Aliás, a literatura sobre o ensino profissional e a formação profissional no 

Brasil ensina que esse ensino foi constituída a partir de quatro modelos 

engendrados mutuamente e concomitantemente, destacando-se a predominância de 

cada um deles segundo o momento de desenvolvimento nacional, quais sejam:  a)  

correcional-assistencialista, b)   taylorista-fordista, c)  tecnológico-fragmentário e d)  

tecnológico-integrado (KUENZER, 1999).  

A implantação do modelo correcional-assistencialista, por 

exemplo,preponderou no início da organização formal da Educação Profissional no 

país, ocorrida no final do século XIX,  no término do período escravista. Os primeiros 

registros dessa política pública voltada para a qualificação profissional foram 

encontrados em 1809, quando da instituição do Decreto do Príncipe Regente futuro 

D. João VI, que criou os Colégios das Fábricas, conforme explicitado no Parecer 

CNE/CEB n° 16/99, (BRASIL, 1999, p. 4). Estes Colég ios visavam educar pelo 

trabalho os órfãos, pobres e desvalidos da sorte, retirando-os da rua (CUNHA. 

2000). 

Entre o final do século XIX e início do século XX teve início no país uma 

mobilização pública para organização da formação profissional adicionando ao 

caráter assistencialista a preparação de operários para o processo de 

industrialização e de modernização nacional. Em 1909, o presidente Nilo Peçanha 

criou as Escolas de Aprendizes Artífices e em 1910, instalou dezenove delas – 

destinadas aos pobres e humildes. Eram escolas similares aos Liceus de Artes e 

Ofícios que surgiram como instituições que proviam ensino à população carente, 

desfavorecida economicamente. 

 Em 1931, durante a Reforma do professor Francisco Campos, os Decretos 

Federais n° 19.890/31 e 21.241/32 foram responsávei s por regulamentar 
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aorganização do ensino secundário e o Decreto Federal n° 20.158/31 organizou o 

ensino profissional comercial, sem, no entanto, modificar o modelo da educação 

profissional existente até aquele  período.   

Em 1942, os decretos-lei instituem as Leis Orgânicas da educação Nacional: 

do Ensino Secundário (Decreto-Lei n° 4.244/42) e do  Ensino Industrial (Decreto-Lei 

n° 4.073/42). Neste mesmo período são criadas entid ades especializadas, como o 

Serviço Nacional de aprendizagem Industrial (SENAI) e transformadas as antigas 

escolas de Aprendizagens Artífices em estabelecimentos de ensino industrial. No 

ano de 1943, o governo institui a Lei Orgânica do Ensino Comercial (Decreto-Lei n° 

6.141/43), iniciando a modificação do modelo de educação profissional desenvolvido 

inicialmente, para o modelo taylorista-fordista, que priorizava uma prática formativa 

rígida voltada para o preenchimento de postos de trabalho.  

Três anos depois, em 1946, são instituídas a Lei Orgânica do Ensino Primário 

(Decreto-Lei n° 8.529/46), a do Ensino Normal (Decr eto-Lei n° 8.530/46) e a do 

Ensino Agrícola (Decreto-Lei n° 9.613/46). Também, nesse mesmo ano, surge o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).  

Vinte anos depois, já na década de 70, em pleno período ditatorial, a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 5692/71 revoga a Lei 

Federal n° 4.024/61, unindo o antigo curso primário  e o ginasial num só curso 

fundamental de oito anos e criando a escola única profissionalizante de 1º e 2º 

graus. A estrutura curricular desse novo ensino, baseada nos princípios da 

continuidade, pretendia garantir a passagem das séries para as finais, possibilitando 

o ingressar na universidade ou a terminalidade voltada para o mercado de trabalho, 

através da oferta de uma habilitação profissional ao término do segundo grau. Para 

contribuir com as discussões sobre os princípios da terminalidade e continuidade foi 

organizado pelo então Conselho Federal de Educação, 45/72através do Parecer 

45/72que confirmava a importância da terminalidade profissional, colocava a 

educação geral e a formação profissional em um mesmo nível de importância. 

Durante o período ditatorial dos anos 70,a formação técnica profissional foi a base 

das políticas públicas para educação, que, legitimado pela  Lei n° 5.692/71, 

apresentava um duplo propósito: 

 

O de atender à demanda por técnicos de nível médio e o de conter a 
pressão sobre o ensino superior. O discurso utilizado para sustentar 
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o caráter manifesto de formar técnicos construiu-se sob o argumento 
da “escassez de técnicos” no mercado e pela necessidade de evitar 
a “frustração de jovens” que não ingressavam nas universidades nem 
no mercado por não apresentarem uma habilitação profissional. Isso 
seria solucionado pela “terminalidade” do ensino técnico. (FRIGOTO; 
CIAVATTA; RAMOS, 2005, p.33). 

 

 

Segundo Manfredi (2003) o que se destacava nesta Lei, era a ideia de 

profissionalização universal e compulsória para o ensino secundário, formalizando 

sua equiparação com cursos técnicos. 

 

É importante salientar que essa ideia de profissionalização universal 
e compulsória ocorreu em um momento em que o país objetivava 
participar da economia internacional e, neste sentido, delegou (entre 
outras coisas) ao sistema educacional a atribuição de preparar os 
recursos humanos para a absorção pelo mercado de trabalho. 
(MANFREDI, 2002, p.105). 
 
 

Porém, a formação do trabalhador integral, conforme previsto, não foi 

possível, uma vez que o estado não ofereceu as condições necessárias para a 

implantação da proposta, a escassez dos recursos e a falta de infraestrutura foram 

responsáveis pelo fracasso da legislação. Em 1975, o Conselho Federal de 

Educação aprova o Parecer 76/1975. Neste Pareceras habilitações básicas foram 

instituídas e se amplia as possibilidades de formação profissional genérica a ser 

completada na empresa, porém sem uma relação específica com a educação 

básica, fragmentando ainda mais a formação do trabalhador. 

Em 1982, a Lei de nº 7.044 flexibilizou ainda mais a obrigatoriedade da 

profissionalização que havia sido prevista na Lei 5.692/71 para todo o segundo grau, 

revogou a compulsoriedade profissionalizante do ensino de 2º grau e permitiu que o 

aluno optasse pelo tipo de ensino denominado de “preparação para o trabalho” e 

que veio em substituição à qualificação profissional. A exceção dessa medida ficou 

com as escolas da rede particular de ensino que devido a flexibilização da Lei 7.044, 

puderam organizar e oferecer cursos propedêuticos a universidade e assim 
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proliferou os cursinhos vestibulares, sendo mais uma vez separado a formação do 

trabalhador da formação geral. 

 No final dos anos 1980, o mundo sofreu transformações políticas com a 

emergência das políticas neoliberais; mudanças socioeconômicas com a afirmação 

de uma nova base científico-técnica do processo produtivo; mundiazação do capital 

(CHESNAIS, 1996) passaram a compor a nova realidade do mundo agora em 

processo de transformações globalizadas. Essas mudanças, com profundas 

influências no mundo do trabalho a partir da substituição de tecnologias de base 

rígida, fundamentadas na eletromecânica, pelas de base flexível, apoiadas no 

desenvolvimento da microeletrônica e das novas formas de organização e 

gestão,vão alterando em todo o mundo, particularmente no Brasil, as formas 

tradicionais de educação profissional baseadas no paradigma taylorista/fordista 

(KUENZER, 2000, p.32), possibilitando  um novo modo de organização da produção, 

agora baseada em uma resposta imediata às variações de demanda. Em virtudes 

dessas novas demandas surgem um novo modelo organizacional, de natureza mais 

flexível e integrada do trabalho,conhecida como toyotismo (GOUNET, 1999, p.22).   

 Segundo Alves e Antunes (2004), com a reestruturação produtiva do 

capital,os trabalhadores tradicionais da era taylorista/fordista vão diminuindo e  

dando lugar a um tipo de trabalhador mais adequado às formas mais flexíveis de 

relação com o trabalho. Corroborando com esses citados autores, Souza 

(2006)argumenta que o trabalhador, de forma geral, diante dessas novas 

transformações foi  obrigado a se qualificar ou se requalificar, para manter o seu 

trabalho, ingressar ou reingressar  de forma multifuncionalidade e atendendo as 

exigências do toyotismo.   

 As mudanças impostas pela dinâmica do capital mundializado alteraram 

significativamente o tipo de trabalho e de trabalhados em todos os segmentos de 

negócios; como bem diz Mehedff: 

 

A fábrica não é mais aquela, nem o armazém, a farmácia, a loja da 
esquina, a quitanda, o botequim, o sítio ou a fazenda. No lugar 
destes, o hipermercado, a drogaria, o shopping, o “fast-food”, a 
empresa agrícola. No lugar do torno, o controle numérico; da caixa 
registradora, o computador – até na padaria da cidadezinha; do 
facão e da enxada, o trator e a colheitadeira (1997, p. 2).  
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No caso brasileiro para que o país pudesse desfrutar desse novo trabalhador, 

foram implementadas políticas educacionais, levando o sistema educativo a mais 

uma vez modificar suas formas de atendimento, adequando os currículos escolares 

a essa nova demanda de mercado e, simultaneamente às necessidades sociais de 

forma geral. 

No final dos anos de 1980, a abertura democrática na política, com a eleição 

do primeiro presidente civil, a promulgação de uma nova Constituição (1988), 

ocasionou em 1996, o surgimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional com o número 9.394/96. Sob forte influência dos organismos 

internacionais, o Brasil oficializou através do Decreto 2.208/97 e da Portaria 646/98 

uma medida que obrigava as escolas técnicas a separar a educação profissional da 

educação propedêutica, provocando muitos questionamentos e críticas.  

Até a promulgação da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e a edição do 

Decreto 2.208 /97, que, respectivamente, estabelecem a separação conceitual e 

operacional entre o ensino médio e a educação profissional, os cursos técnicos de 

nível médio continuavam sendo oferecidos nos moldes das Leis 5.692 /71 e 

7.044/82 e de pareceres relacionados com as habilitações profissionais. Em 1997 foi 

promulgado o Decreto 2.208/97, que apresentava como objetivos prioritários a 

melhoria da oferta da educação profissional e sua adequação às novas demandas 

econômicas e sociais da sociedade globalizada, na concepção proposta, o ensino 

médio teria uma única trajetória, articulando conhecimentos e competências para a 

cidadania e para o trabalho sem ser profissionalizante e a educação profissional 

apresentava como objetivo prioritário a melhoria da oferta da educação 

complementar, conduzindo o aluno ao permanente desenvolvimento das aptidões 

para a vida produtiva (MANFREDI, 2002). 

Com essa nova orientação a educação profissional deveria ser desenvolvida 

“em articulação com o ensino regular ou em modalidades que contemplem 

estratégias de educação continuada, podendo ser realizada em escolas do ensino 

regular, em instituições especializadas ou nos ambientes de trabalho” (BRASIL, 

1997).  

Aparentemente a proposta do Decreto 2.208/97 possibilitava várias formas de 

ingresso e de saída dos educandos da Educação Profissional, democratizando o 
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acesso escolar. Entretanto, um olhar mais atento percebe que essa reforma 

proporcionou, mais uma vez, a separação do Ensino Médio da Educação 

Profissional, continuando a dicotomia entre formação geral x formação profissional e 

prejudicando a formação geral do trabalhador, como revela Kuenzer (2000). Além do 

mais, Decreto 2.208/97, também, contribuiu para que o ensino técnico assumisse a 

configuração dualista ao substitui-se o conceito de universalidade pelo de equidade. 

Com essas novas orientações materializadas no Parecer CEB-CNE 16/99 e na 

Resolução CEB-CNE 04/99, os cursos técnicos tiveram uma nova organização 

curricular, novas cargas horárias e uma nova estrutura modular e formação baseada 

por um conceito educacional emergente: as competências10. 

A Educação Profissional, nestas novas regulamentações, sofreu modificações 

substanciais refletindo-se nas atividades do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, 

instituição educativa onde desenvolvemos nossa pesquisa. Acompanhando a 

regulação nacional (leis, decretos e portarias), o CAVN modificou o currículo dos 

seus cursos tornando tanto o ensino profissional como a formação geral obrigatórios, 

organizados em uma única matriz curricular e ofertados integralmente para todos 

que buscassem os cursos técnicos da instituição. 

Em 2004, o Decreto 2.208/97 foi revogado e substituído pelo de número 

5154/2004 normatizando-se um novo modelo de educação tecnológica integrada a 

Educação Profissional e possibilitando a integração da educação profissional com a 

educação básica.   

No ano de 2005, o Governo Federal, através do Ministério da Educação, 

estabeleceu, por meio da Portaria n° 2.080 e na esf era dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFET), das Escolas Técnicas Federais, das Escolas 

Agrotécnicas Federais (EAF) e das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades 

Federais (ETV), as diretrizes para a oferta de cursos de educação profissional de 

                                                           
10 A Pedagogia das Competências pode ser entendida como um tipo de compreensão sobre 
a formação, o homem e a sociedade, surgida associada ao processo de reestruturação 
capitalista, que quer tornar-se hegemônico. Pautada num conjunto de formulações cuja 
função é a orientação de práticas voltadas para o desenvolvimento de capacidades 
humanas necessárias ao exercício profissional, a Pedagogia das Competências constitui-se 
numa abordagem que busca promover a reorganização e o estreitamento do vínculo entre 
educação profissional e sistema produtivo, conforme os princípios que definem as atuais 
demandas de força de trabalho das empresas organizadas sob a égide dos conceitos de 
produção flexível e integrada (ARAUJO, 2001). 
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forma integrada com o ensino médio, na modalidade de educação de jovens e 

adultos.  

Na Portaria ficou estabelecido que esta oferta abrangesse cursos e 

programas de formação inicial e continuada de trabalhadores, organizados segundo 

o parágrafo único do Art. 3 da referida Portaria, assim orientandos: 

 

 

 “Os cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores 
integrados ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e 
adultos possuirão carga horária máxima de mil e seiscentas horas, 
assegurando-se a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas 
para formação geral”. 
 

 

Para a educação profissional técnica de nível médio, a Portaria 2080/2005 

determinava que os cursos fossem dirigidos somente para quem já tivesse concluído 

o ensino fundamental, ofertados na mesma instituição de ensino, com matrícula 

única por aluno e com um percentual mínimo de vagas de 10% em 2006 e 20% em 

2007, tomando como referência as vagas de ingresso na instituição em 2005. Havia 

uma orientação que, a partir de 2008, ocorresse uma avaliação dos resultados 

obtidos com essas novas orientações (Art. 3, PORTARIA 2.080/2005). 

Um novo Decreto levando o número  5.478 promulgado em 24 de junho de 

2005 pelo governo federal instituiu, no âmbito das instituições federais de educação 

tecnológica11, o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA , passando a 

regulamentar a organização dos cursos do PROEJA, a serem implementados no 

ano letivo de 2006 pelas escolas da Rede Federal de Ensino, segundo os artigos 

abaixo: 

 

Art. 2° -Os cursos de educação profissional integra da ao ensino 
médio, no âmbito do PROEJA, serão ofertados obedecendo ao 
mínimo inicial de dez por cento do total das vagas de ingresso, tendo 
como referência o quantitativo de vagas do ano anterior. 

                                                           
11 Centros Federais de Educação Tecnológica, as Escolas Técnicas Federais, as Escolas 
Agrotécnicas Federais e as Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais. 
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Art. 4° Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, no 
âmbito do PROEJA, deverão contar com carga horária máxima de 
duas mil e quatrocentas horas, assegurando-se cumulativamente: 
I - a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para a formação 
geral; 
II - a carga horária mínima estabelecida para a respectiva habilitação 
profissional técnica; e 
III - a observância às diretrizes curriculares nacionais definidas e 
demais atos normativos emanados do Conselho Nacional de 
Educação para a educação profissional técnica de nível médio e para 
a educação de jovens e adultos. 

 

Para que o referido Decreto 5.478/2005 fosse efetivado, o Ministério da 

Educação, através da Secretaria de Educação Tecnológica (SETEC), organizou 

algumas estratégias para a oferta do PROEJA pela rede federal de ensino, 

destacando-se a montagem de grupos para estudar a legislação pertinente e dos 

princípios teóricos e fundamentos da Educação de Jovens e Adultos capazes de 

fundamental a implantação do Proeja em nível nacional.  Inicialmente, ainda em 

2005, foram organizadas 15 oficinas pedagógicas de capacitação para gestores 

acadêmicos das escolas que compõem a rede federal de ensino em diferentes 

regiões e capitais do país, contando com a participação de representantes das 

escolas que compunham a rede federal nacional. 

Durante o período de organização das oficinas, a Secretaria de Educação 

Tecnológica (SETEC) convidou as escolas Técnicas, Agrotécnicas e CEFETs que já 

tinham experiências com cursos de formação profissional para jovens e adultos para 

se cadastrarem e apresentarem suas experiências nas oficinas de capacitação, 

incluindo-se nesta relação o CAVN convidado a participar em sete das quinze 

oficinas realizadas pelo MEC, devido a sua experiência educativa com o Instituto de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), através do Programa de Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA)12.As citadas oficinas foram organizadas a partir da 

                                                           
12O PRONERA é um programa de educação do Ministério do Desenvolvimento Agrário – 
MDA e do Instituto Nacional De Colonização e Reforma Agrária – INCRA, destinado ao 
atendimento das áreas da reforma agrária, com o objetivo de promover ações educativas 
através de metodologias específicas à realidade sócio-cultural do campo, com vistas ao 
desenvolvimento rural sustentável. Criado em abril de 1998, o PRONERA é fruto de uma 
parceria entre os movimentos sociais, as Universidades e o Governo Federal, tendo como 
proposta inovadora a gestão colegiada, participativa e democrática, onde as decisões 
estratégicas são tomadas por um conselho em que todas as partes possuem representação. 
Esse programa tem como objetivo geral fortalecer a educação nas áreas de Reforma 
Agrária estimulando, propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos 
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discussão de questões contidas nos documentos normativos sobre as concepções, 

princípios e ações que norteiam o PROEJA com o propósito de estimular o debate 

entre os coordenadores de ensino e gestores e de elucidar possíveis dúvidas sobre 

a implementação do Decreto 5.478/2005. 

As oficinas eram iniciadas com a exposição de representantes da SETEC que 

apresentava a parte legal do PROEJA. Em seguida, pesquisadores das 

Universidades convidados pela SETEC,apresentavam as especificidades da 

Educação de Jovens e Adultos e algumas experiências cadastradas das escolas da 

Rede Federal, de sindicatos e Organizações Não Governamentais 

(ONG),demonstrando os limites e as possibilidades da experiência vivenciada. No 

transcorrer das oficinas um ponto bastante discutido pelos participantes foi o perfil 

dos sujeitos que poderia participar do PROEJA, uma vez que, em geral, as 

instituições não apresentavam experiências com esta modalidade de ensino.A ideia 

era a de que a nova proposta pudesse integrar a Educação Profissional tanto com o 

Ensino Médio como com a Educação Básica - através da realização de cursos de 

curta duração, incluindo pessoas que não tivessem  concluído o ensino fundamental. 

No dia 13 de junho de 2006, o governo federal, atendendo as sugestões dos 

participantes das oficinas pedagógicas e as pressões de diferentes grupos 

envolvidos com o assunto, revogou o Decreto 5.478/2005 e, em seu lugar, publica o 

Decreto 5.840/2006 que institui, no âmbito federal, o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos - PROEJA. Com isso, além da ampliação da oferta 

de vagas e cursos para a Educação Básica, o novo decreto oportunizou a 

implantação de cursos oferecidos para o público do PROEJA pelas escolas da Rede 

Estadual e Municipal, como, também, estabeleceu que “o PROEJA poderá ser 

adotado pelas entidades privadas nacionais de serviço social, aprendizagem e 

formação profissional vinculadas ao sistema sindical (“Sistema S”) (Art. 1, parágrafo 

3, Decreto 5.840/2005). Em 2007, a SETEC tornou pública o Documento Base que 

estabeleceu as concepções e princípios do programa como também os fundamentos 

políticos e pedagógicos do currículo e seus aspectos operacionais. 

                                                                                                                                                                                     

educacionais, utilizando metodologias voltadas para a especificidade do campo, tendo em 
vista contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável. 
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O novo documento, denominado oficialmente de Documento Base do 

PROEJA, comentando o longo processo de exclusão que as parcelas de 

trabalhadores menos favorecidos da população foram submetidas pelo sistema 

educacional e social no Brasil, ressalta que o Brasil contemporâneo ainda conserva 

como marca um grande número de jovens e adultos desprovido de maior 

escolaridade e que se constitui, presentemente, público EJA (BRUNEL, 2004; 

TRAJANO, 2007), devido a problemas de insucesso no ensino fundamental regular 

(DIAS, 2008). Por isso, argumenta ser necessária a instauração de políticas perenes 

e ações capazes de atender as necessidades concretas desse ensino e do seu 

público composto por pessoas social, cultural e economicamente excluídas 

(DOCUMENTO BASE DO PROEJA, 2007, p. 11).O texto ainda argumenta sobre a 

necessidade de intercessão do Estado para que essas pessoas possam ser 

incluídas no sistema escolar através de uma política pública estável e que contemple 

a elevação da escolaridade com profissionalização, contribuindo para a integração 

sociolaboral desses sujeitos que tiveram seus diretos cerceados ao longo da 

história.  

A pretensão do PROEJA, conforme o Documento Base é a de oferecer “a 

formação humana, no seu sentido lato, que se faz ao longo da vida, nos termos da 

Declaração de Hamburgo de 1997” (p.13), com formação para a vida e não apenas 

de qualificação para o mercado e que as propostas pedagógicas dos cursos 

considerem o mundo do trabalho e a educação como direito, em um projeto nacional 

de desenvolvimento soberano, frente aos desafios de inclusão social e da 

globalização econômica. 

Por isso a concepção fundamental do PROEJA, firma-se na percepção que a 

formação pode contribuir para a integração sociolab oral dos diversos 

conjuntos populacionais , e ,mais do que isso, para que se a educação se 

constitua, efetivamente, direitos de todos rompendo com a dualidade estrutural 

cultura geral versus cultura . Ou seja, a formação esta baseada na concepção de 

uma política, cujo objetivo da formação está fundam entado na integração de 

trabalho, ciência, técnica, tecnologia, humanismo e  cultura geral, podendo 

contribuir para o enriquecimento científico, cultur al, político e profissional das 

populações, pela indissociabilidade dessas dimensõe s no mundo real. 
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Ademais, essas dimensões estão estreitamente vincul adas às condições 

necessárias ao efetivo exercício da cidadania  {grifo nosso}. 

Na organização das propostas curriculares para o PROEJA, por ser um 

campo de conhecimento específico, as instituições devem considerar as reais 

necessidades de aprendizagem dos sujeitos alunos ; as formas como 

produzem/produziram os conhecimentos; as suas lógic as, estratégias e táticas 

para resolver situações e enfrentar desafios e como  articular os 

conhecimentos prévios produzidos no seu estar no mu ndo àqueles 

disseminados pela cultura escolar. Também existe a preocupação sobre como 

os alunos podem interagir, como sujeitos de conheci mento, com os sujeitos 

professores, em uma relação de múltiplos aprendizad os {grifo nosso}. Quanto ao 

papel do professor do PROEJA, a expectativa é a de que ele possa assumir as suas 

práticas pedagógicas, seus modos próprios de reinventar a didática cotidiana, 

desafiando-o a novas buscas e conquistas.  Todos esses temas, foram vistos pelos 

organizadores do PROEJA, ouvindo diferentes equipes como de fundamental 

importância para a organização desse trabalho pedagógico inovador e desafiador. 

Conforme apresentamos na introdução desta tese, os princípios exposto no 

Documento Base (2008) e que consolidam os fundamentos da política do PROEJA 

foram assim estabelecidos: 

• Papel e compromisso das entidades públicas integrantes dos sistemas 

educacionais com a inclusão da população em suas ofertas educacionais ; 

• Inserção orgânica da modalidade EJA integrada à edu cação profissional 

nos sistemas educacionais públicos;  

• A ampliação do direito à educação básica, pela univer salização do 

ensino médio;  

• O trabalho como princípio educativo ;  

• A pesquisa como fundamento da formação do sujeito contemplado nessa 

política, e,  

• As condições geracionais, de gênero, de relações étnic as raciais como 

fundantes da formação humana e dos modos como se pr oduzem as 

identidades sociais .  
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A intenção maior do PROEJA,como uma política pública de inclusão, é formar 

milhares de jovens e adultos trabalhadores, para que esses, após a conclusão dos 

estudos, possam intervir na sociedade transformando-a, no sentido de torná-la mais 

humana e socialmente justa. Apesar destas intenções percebe-se que as propostas 

do PROEJA possuem limites, característica do próprio capital, ou seja, não 

possibilitam que o programa efetive as pretensões de uma política social de 

transformações que envolvem mudanças estruturais. 

Autores como Moura (2005, 2006 e 2007), Cardoso (2010), Marciel (2010) 

argumentam que os objetivos do PROEJA podem não ser atendidos, uma vez que 

não é de interesse do programa eliminar as desigualdades sociais, mas sim reduzi-

las, amenizá-las, de forma a manter a coesão social contribuindo para a acumulação 

de capital. Para Hozt (2008) o PROEJA se caracteriza como uma política social 

focalizada para o atendimento do público jovem e adulto trabalhador e como tal 

pretende a manutenção da ordem social vigente, conciliando os interesses entre as 

classes sociais antagônicas. 

A atual política para os Jovens e Adultos apresenta perspectivas distintas. Se 

por um lado não é capaz de eliminar as desigualdades sociais geradoras da 

exclusão dos jovens e adultos da escola; por outro, é a alternativa possível para 

estes sujeitos poderem atuar na sociedade como portadores de direitos,ampliando 

seus meios de sobrevivência ao possibilitar que milhares de pessoas adentrem na 

escola retomando estudos inconclusos, iniciando novos estudos, adquirindo novos 

conhecimentos e se estabelecendo na sociedade através da formação profissional. 

Em suma, é uma tentativa de melhoria da formação do trabalhador e de propiciar 

certas mudanças sociais, pois a educação não pode ser a redentora de todos os 

grandes problemas sociais. 

Não é novidade reconhecer que os jovens e adultos que frequentam o 

PROEJA, em geral, advêm de cidades e do campo com traços de vida, biografias, 

vivências profissionais, ritmos de aprendizagem e formas de pensamentos variados 

com crenças e valores já constituídos, segundo as suas condições sociais, 

econômicas e culturais. São pessoas que se relacionam com o trabalho, com 

responsabilidades pessoais, sociais e familiares a partir das experiências, do 

ambiente e da sua realidade, construída ao longo de sua vida e herdada da sua 



60 

 

  

família. Mas isso não significa que não possam existir avanços e mudanças, pois na 

concepção das aprendizagens ao longo da vida qualquer fase da vida, é propicia 

para transformações.  

Por isso, a importância da criação do PROEJA, uma vez que este programa 

se apresenta como a possibilidade de retorno a escola para estas pessoas 

adquirirem a formação necessária para tentarem reconstruírem e modificar a sua 

relação com o trabalho, agora de forma mais justa e com maior probabilidade de 

sobrevivência e de melhoria da sua realidade pessoal e social. 

Esta é a perspectiva especifica do curso do PROEJA do Colégio Agrícola 

Vidal de Negreiros que forma pessoas para serem Técnicos Agrícolas, e atuarem 

tanto no mercado de trabalho urbano como rural, retornando para às suas 

comunidades e contribuindo para a melhoria das condições de vida do seu meio 

social. 

 

2.2 A ORGANIZAÇÃO DO CURSO PROEJA NO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE 

NEGREIROS 

 

 A educação de pessoas jovens e adultas, durante os 87 anos da história do 

CAVN sempre esteve presente nos seus objetivos educacionais, tendo em vista que 

um dos principais argumentos para sua fundação, segundo os anais do1º Congresso 

da Agricultura do Nordeste Brasileiro - 1923, realizado em 1923, já afirmava que as 

escolas profissionais deveriam ser destinadas aos menores pobres das regiões 

rurais e do mundo urbano, desde que revelassem pendor para a agricultura. Suas 

finalidades estavam associadas à garantia, em cada região agrícola, de uma 

poderosa contribuição ao desenvolvimento agrícola e, ao mesmo tempo, à 

transformação de crianças indigentes em cidadãos prestimosos. (informações 

contidas no PARECER CEB 36/2001, p. 5) 

O Parecer CEB 36/2001 que estabelece as Diretrizes Curriculares para a 

Educação do Campo afirma que, de fato, a tarefa educativa das instituições 

profissionais une interesses nem sempre aliados, se pensássemos nos setores 
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agrários e industriais, na tarefa educativa de salvar e regenerar os trabalhadores, 

eliminando, à luz do modelo de cidadão sintonizado com a manutenção da ordem 

vigente, os vícios que poluíam suas almas. Esse entendimento, como se vê, 

associava educação e trabalho, e encarava este como purificação e disciplina, 

superando a idéia original que o considerava uma atividade degradante (PARECER 

CEB 36/2001 p. 6) 

O Patronato Agrícola Vidal de Negreiros, hoje, Colégio Agrícola Vidal de 

Negreiros durante várias décadas ministrou o ensino para adolescente, jovens e 

adultos, uma vez que, conforme dados da secretaria do CAVN a faixa etária até a 

década de 90 compreendia dos 17 aos 35 anos nos cursos técnicos e de auxiliar 

técnico, ministrados pela instituição. Mas, mesmo com esta realidade os currículos 

dos cursos não observavam as especificações deste grupo de alunos. 

Só no ano de 1998, oficialmente o CAVN passou a oferecer cursos para esta 

modalidade de ensino, através de convênios firmados com o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), através do Programa de Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA) e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 

cujo objetivo era oferecer Cursos Técnicos de Nível Médio para a formação de 

jovens e adultos, deste movimento social.  

A parceria estabelecida entre o INCRA e o CAVN continuou através de outros 

convênios firmados em 2002, quando foi criada a primeira turma de técnicos na Área 

de Agropecuária. No ano de 2004 foi criado o curso de graduação em Ciências 

Agrárias; em 2005 a primeira turma de técnicos em Agroindústria e, neste mesmo 

ano, foi firmado o convênio para realização do Curso de Especialização em 

Residência Agrária oferecido para graduados de vários estados da região Nordeste. 

A proposta pedagógica desses cursos, firmados por convênios com o INCRA, 

era baseada na Pedagogia da Alternância13, articulando a formação dos jovens e 

adultos ao trabalho em períodos de Tempo Escola e Tempo Comunidade.  

                                                           
13A Pedagogia da Alternância consiste numa metodologia de organização do ensino escolar 
que conjuga diferentes experiências formativas distribuídas ao longo de tempos e espaços 
distintos, tendo como finalidade uma formação profissional. Esse método começou a tomar 
forma em 1935 a partir das insatisfações de um pequeno grupo de agricultores franceses 
com o sistema educacional de seu país, o qual não atendia, a seu ver, as especificidades da 
Educação para o meio rural (TEIXEIRA, BERNARTT E TRINDADE, 2008).Alternância 
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Foi a partir desta experiência pedagógica que, quando surgiu a oportunidade 

de implantação do PROEJA no CAVN, a direção do Colégio resolveu organizar o 

curso Técnico de Nível Médio Agrícola, com habilitação em Agropecuária, na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) regular, alternando a 

permanência dos educandos na Instituição e possibilitando que mais jovens e 

adultos trabalhadores pudessem estudar.  

Com a promulgação do Decreto 5.478, no ano de 2005, o CAVN como os 

Centros Federais de Educação Tecnológica, as Escolas Técnicas Federais, Escolas 

Agrotécnicas Federais e demais Escolas Técnicas Vinculadas a Universidades 

Federais foi obrigado a estruturar um curso especifico para esta modalidade de 

Educação para Jovens e Adultos.  A decisão não foi consensual e, após muitos 

embates e divergências duas propostas foram apresentadas: a primeira foi referente  

a criação de um novo curso, aproveitando uma das áreas da Educação Profissional  

e a oportunidade para aumentar e ampliar a oferta da instituição;  a segunda 

proposta, aprovada pela maioria, foi a de adaptar para o curso do PROEJA o projeto 

pedagógico da experiência educativa, já efetivada com os movimentos sociais 

anteriormente citados, por não haver recursos para a montagem de um novo curso, 

uma vez que o Decreto do PROEJA não previa o aumento do orçamento para as 

Instituições.  

Assim, durante o segundo semestre de 2005 e o ano de 2006 várias reuniões 

ocorreram e, no mês de dezembro 2006, a proposta pedagógica do PROEJA foi 

concluída e aprovada pelo Conselho Pedagógico14. No ano de 2007, o CAVN iniciou 

ao PROEJA oferecendo 80 vagas para jovens e adultos ligados aos sindicatos, 

Ongs e movimentos sociais rurais. 

                                                                                                                                                                                     

significa o processo de ensino-aprendizagem que acontece em espaços e territórios 
diferenciados e alternados. O primeiro é o espaço familiar e a comunidade de origem 
(realidade); em segundo, a escola onde o educando/a partilha os diversos saberes que 
possui com os outros atores/as e reflete-se sobre eles em bases científicas (reflexão); e, por 
fim, retorna-se a família e a comunidade a fim de continuar a práxis (prática + teoria) seja na 
comunidade, na propriedade (atividades de técnicas agrícolas) ou na inserção em 
determinados movimentos sociais.  (NASCIMENTO, 2003). 
 

14 Colegiado máximo do CAVN, composto pelas seguintes representações: Diretor e vice 
diretor do CAVN, representante da coordenação pedagógica, representante docente dos 
departamentos DCBS, DCSA, DAP e DTR, representantes dos discentes. 
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Como já mencionado, houve uma grande resistência por parte dos 

professores para aderirem ao curso do PROEJA. Alguns alegavam que a carga 

horária de trabalho já estava comprometida e que já não poderiam acrescer mais; 

outros justificavam que a precariedade da infraestrutura impediria a oferta, pois mais 

alunos exigiriam mais vagas nos alojamentos, no restaurante e nos demais 

ambientes coletivos; havia os que argumentavam a falta de formação adequada 

para o trabalho com jovens e adultos, e aqueles que não concordavam que a 

Instituição ofertasse um curso nessa modalidade de ensino, mesmo considerando a 

obrigatoriedade da oferta de vagas para o ano de 2007contarem com um percentual 

de 10% do total das vagas ofertadas na seleção anterior, conforme art. 2 do Decreto 

5.478/2005. 

Os docentes favoráveis alegaram a experiência positiva dos cursos 

conveniados com o PRONERA, lembrando a responsabilidade e compromisso do 

alunado proveniente do campo com os estudos e a comunidade. A realização do 

PROEJA, diziam, possibilitaria a modificação das práticas agrícolas convencionais 

adotadas por agricultores da região e a preservação da sustentabilidade local.  

No dia 08 de agosto de 2005 a direção do CAVN nomeou a comissão 

responsável pela organização da proposta curricular do PROEJA, com foco nas 

orientações do Decreto 5.478/2005 que estabelecia a redução de 50% das vagas da 

formação geral destinada ao Ensino Médio pela LDB N.9394/96, ou seja, a carga 

horária seria reduzida de 2400 horas para 1200h, no mínimo. 

A organização curricular do PROEJA demandou muitas reuniões, para, 

sobretudo selecionar a metodologia para desenvolvimento do curso, e que 

finalmente foi eleita como a da alternância, onde os educandos deveria alternar 50 

dias no CAVN, denominado Tempo Escola e 50 dias na comunidade, denominado 

Tempo Comunidade, durante 3 anos.Entretanto, essa seleção não foi do agrado da 

maioria dos docentes que não compreendiam os seus procedimentos e alegavam 

não haver tempo suficiente para se qualificarem e nem para acompanhar as 

atividades dos educandos durante o período que estes deveriam permanecer na 

comunidade. 

A comissão entendeu que a instituição não dispunha de um espaço físico 

para alojar os educandos, nem para desenvolver as aulas práticas nos laboratórios 
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como também, não dispunha de professores com carga horária disponível para o 

curso. Por isso, a saída encontrada para o CAVN iniciar o PROEJA ainda no ano de 

2007 foi a de alternar as turmas durante o desenvolvimento do Tempo Escolar e do 

Tempo Comunidade.  

Salientamos que a organização curricular do curso PROEJA do CAVN articula 

os componentes curriculares do ensino médio (que por sua vez é formado pelas 

áreas da base comum nacional e pela parte diversificada, conforme estabelece a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional N. 9394/96) com os componentes 

curriculares do curso da área profissional. 

O Art. 4°, do Decreto n° 5.154, de 2004, estabelece  que os cursos da área de 

educação profissional técnica de nível médio do PROEJA deverão contar com carga 

horária mínima de duas mil e quatrocentas horas, sendo no mínimo 1.200 horas 

para os componentes curriculares que compõem a formação geral referente ao 

ensino médio e 1.200 para a área profissional, no caso do CAVN, especifica para a 

formação profissional.  

Os componentes curriculares do curso PROEJA referentes ao ensino médio, 

apresentam metade da carga horária total dos cursos regulares e perfazem 1.260h, 

na base comum nacional e 120h na parte diversificada, ver anexo A.  

Quanto a formação profissional, a comissão de organização da proposta 

curricular não alterou a que já era desenvolvida nos cursos regulares. Com isso, os 

componentes curriculares do projeto pedagógico priorizam o desenvolvimento de 

competências e habilidades na área da produção animal, produção vegetal, da 

gestão agropecuária e no desenvolvimento e execução de projetos agropecuários, 

de forma a atender as necessidades de organização e produção dos diversos 

seguimentos da cadeia produtiva do agronegócio, visando à qualidade e à 

sustentabilidade econômica, ambiental e social.  

O módulo referente a produção vegetal  apresenta uma carga horária de 780h 

e o módulo referente a produção animal 525h. Neste caso, as disciplinas da parte 

profissionalizante são divididas em aulas teóricas e aulas práticas, sendo 2/3 para a 

teoria e 1/3 para a prática. Acrescida a esta carga horária temos o Estágio 
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Supervisionado obrigatório com uma carga horária de 240h. Portanto, a carga 

horária total do curso PROEJA do CAVN perfaz 2.925h, ver anexo B. 

No inicio de novembro de 2006 o projeto pedagógico curricular foi aprovado 

pelo Conselho Pedagógico e encaminhado para o Conselho de Centro onde, 

também obteve aprovação para ser iniciado em março de 2007. Encaminhado ao 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da UFPB o mesmo 

só foi aprovado em dia 29 de abril de 2009. 

 

2.2.1 Requisitos de ingresso do curso do PROEJA no CAVN 

 

O Projeto Pedagógico Curricular do curso PROEJA – Ensino Médio, no 

CAVN, estabelece como requisitos para ingresso ter 18 anos ou mais e classificação 

no Exame de Seleção realizado pela instituição. O Exame de Seleção é constituído 

de provas escritas individuais conjuntas de Português, Matemática e Ciências, ao 

nível do Ensino Fundamental. 

A classificação dos candidatos obedece à ordem decrescente, com base no 

total de pontos obtidos por candidato, com nota diferente de 0,0 (zero) no exame 

escrito, de acordo com o número de vagas ofertadas por curso. Entretanto, só existe 

seleção se o número de candidatos for maior que o número de vagas ofertadas. No 

caso específico da seleção do PROEJA para sua primeira turma, em 2007, todos os 

candidatos inscritos que não zeraram a prova foram aprovados. Uma vez que neste 

ano, a demanda de jovens e adultos foi de apenas 46 candidatos para 80 vagas 

oferecidas e assim, todos foram aprovados. Para o ano de 2008, as vagas foram 

reduzidas pela metade, ou seja, 40 vagas, mas, mesmo assim, só 35 candidatos se 

inscreveram. 

No Quadro 2, apresentamos a evolução da oferta de vagas no PROEJA e 

relação de candidatos/vagas do Exame de Seleção para ingresso entre os anos de 

2007 a 2011. 
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Quadro 1 Evolução da oferta de vagas para o curso do PROEJA do CAVN nos 

                anos de 2007 a 2011  

ANO Vagas ofertadas Candidatos 

Inscritos 

Alunos 

Concluintes 

2007 80 46 25 

2008 40 35 28 

2009 40 38 15 

2010 45 44 11 (cursando) 

2011 - - - 

Fonte: Secretaria do CAVN 

 

 No ano de 2008 a direção do CAVN justificou para a SETEC a pequena 

demanda de jovens e adultos para estudarem no PROEJA e reduziu para 40 vagas 

a sua oferta. Esta oferta permaneceu nos anos de 2008 e 2009. No ano de 2010 a 

instituição ofertou 45 vagas. Estes dados seriam suficientes para um estudo mais 

aprofundado sobre a procura ao curso e a evasão dos que são aprovados,o que 

coloca  em xeque a própria continuidade  do curso, porém destacamos que este 

estudo não é o objetivo central desta tese, sugerimos que outros estudos possam 

ser realizados com o intuito de compreender o curso PROEJA no CAVN. 

 

2.2.2 Perfil do egresso do PROEJA 

 

 O profissional técnico de nível médio em Agropecuária como orienta o 

Parecer 16/99 e a Resolução CNE/CEB N. 04/99, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, será 

capaz de: planejar, executar, acompanhar e fiscalizar todas as fases dos projetos 

agropecuários; tais como administrar propriedades rurais; elaborar, aplicar e 

monitorar programas preventivos de sanitização na produção animal, vegetal e 

agroindustrial; fiscalizar produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial; realizar 

medição, demarcação e levantamento topográficos rurais; atuar em programas de 

assistência técnica, extensão rural e pesquisa; assegurar a formação comum 
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indispensável para o exercício da cidadania e fornecer meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores.Este perfil é o mesmo do curso regular do CAVN 

da área Agrícola.  

 

2.2.3A primeira turma do PROEJA no CAVN 

 

O edital de abertura das inscrições para o curso Técnico de Nível Médio 

Agrícola com habilitação em Agropecuária para a Modalidade Jovens e Adultos foi 

lançado em 30 de outubro de 2006. A divulgação foi realizada pelo coordenador do 

curso de Agropecuária, pessoalmente, nas escolas publicas da cidade de 

Bananeiras e circunvizinha durante o mês de novembro e dezembro de 2006. Coube 

ao diretor a função de contatar os presidentes de sindicatos de trabalhadores rurais 

do estado da Paraíba, através da FETAG, dos dirigentes dos movimentos sociais 

agrários (MST e CPT), bem como de ONGs e Associações ligados a agricultura 

camponesa, para divulgar o curso do PROEJA. Durante o período de 17 de 

novembro de 2006 a 30 de janeiro de 2007, foram realizadas 46 inscrições para o 

PROEJA, de jovens e adultos de várias cidades do estado da Paraíba, Pernambuco, 

Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará.  

 

Quadro 2 Quantidade de educandos da primeira turma do PROEJA por município. 

Cidade / Estado Educandos 

Arara - Paraíba 01 

Bananeira - Paraíba 04 

Caiçara - Paraíba 01 

Campina Grande - Paraíba 01 

Caaporã - Paraíba 01 

Campo de Santana - Paraíba 01 

Caldas Brandão - Paraíba 01 

Guarabira - Paraíba 01 

Itabaiana - Paraíba 01 



68 

 

  

Juripiranga – Paraíba 01 

Livramento – Paraíba  03 

Mari – Paraíba  01 

Pedra Branca – Paraíba  01 

Pilar – Paraíba  01 

Pitimbu – Paraíba  02 

Remígio – Paraíba  01 

Rio Tinto – Paraíba  01 

Solânea – Paraíba  01 

São Vicente do Seridó - Paraíba 12 

Itambé – Pernambuco 01 

Pacatu – Sergipe  03 

Própria - Sergipe 01 

G. de Pociano - Alagoas 01 

Maceió – Alagoas  01 

Santa Quitéria – Ceará  01 

Senador Pompéia – Ceará  01 

Tamboril – Ceará  01 

Fonte: Secretaria do CAVN 

 

Para compor o quadro docente da primeira turma do curso do PROEJA, foi 

solicitado aos departamentos do campus III a indicação dos docentes para 

assumirem os componentes curriculares da formação geral e da educação 

profissional. 

Portanto, o curso do PROEJA inicia suas atividades no CAVN, no ano de 

2007, contando com a adesão de 1/3 dos educadores, sendo 12 educadores que 

ministraram aulas dos componentes curriculares da Base Comum Nacional (Ensino 

Médio) e 09 educadores da área profissional, ou seja, 21 educadores dos 65 que 

ministram aulas no CAVN. 

 Como uma das ações para o fortalecimento dos cursos do PROEJA nas 

Instituições de Educação Profissional, a SETEC lança edital para oferta de Cursos 



69 

 

  

de Especialização, especificamente, para os docentes que iriam atuar nos cursos 

PROEJA Técnico de Nível Médio.  Tendo em vista a experiência de alguns docentes 

que atuaram com os cursos ofertados para os movimentos sociais houve a 

necessidade local de se formar mais educadores para atuarem no PROEJA. Por 

isso, o CAVN convidou diferentes professores15do Colégio Agrícola Vidal de 

Negreiros – CAVN e do Centro de Formação de Tecnólogos – CFT16 da UFPB, 

campus III, para comporem a equipe do Curso de pós – graduação em nível de 

especialização no município de Bananeiras. 

Esta equipe se empenhou na organização da implantação do curso de 

especialização, através da construção de um projeto que foi submetido à aprovação 

da coordenação da SETEC/MEC. O projeto foi um dos 15 aprovados nacionalmente 

e sua implantação ocorreu em março de 2006. O curso foi intitulado de Curso de 

Pós-Graduação em nível de Especialização em Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio integrada ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos - PROEJA e estava voltado, segundo o público alvo do edital à formação de 

profissionais “com curso superior que trabalham nas redes públicas de ensino e 

atuam ou venham a atuar na educação profissional técnica de nível médio e/ou na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos.” (EDITAL N. 01/ CCHSA/UFPB, 

2006, p. 5). 

O edital de abertura de inscrições para o Curso de Especialização do 

PROEJA na Paraíba foi lançado em 19 de maio de 2006, e obteve 298 (duzentos e 

noventa e oito) candidatos inscritos para 142 (cento e quarenta e duas) vagas 

divididas entre 4 (quatro) turmas. As turmas funcionaram nas dependências da 

UFPB, campus III, no município de Bananeiras e abrangeram sujeitos de 20 (vinte) 

municípios da Paraíba.  

No Documento das Ações do PROEJA (2006) a Especialização tinha como 

um dos objetivos “capacitar e produzir conhecimento para que reflitam e exercitem a 

integração da educação profissional com a educação de jovens e adultos”, 

                                                           
15 Tiveram destaque na equipe o professor Edson Brito Guedes, do CFT e a técnica Ana 
Cláudia, (na época, coordenadora pedagógica do CAVN).  
 
16 O Colégio Agrícola Vidal de Negreiros é vinculado ao Centro de Ciências Humanas, 
Sociais e Agrárias da UFPB, campus III. Ambos estão situados no mesmo espaço e ocupam 
uma área de 360 hectares no município de Bananeiras. 
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principalmente para docentes das instituições que ofertariam o PROEJA – Técnico 

de Nível Médio. Porém, esse objetivo não foi concretizado, no curso de 

Especialização PROEJA realizado em Bananeiras, pois dos professores que 

ministram o curso do PROEJA – Técnico de Nível Médio, só participaram da 

especialização dois docentes. 

Para Mendes17 (2011), uma das características da primeira edição do curso 

de pós - graduação em nível de especialização do PROEJA na Paraíba foi o 

preenchimento das vagas pelos professores e gestores das redes estadual e 

municipal que atuavam na Educação de Jovens e Adultos. Este fato aponta avanço 

e retrocesso ao mesmo tempo.  Pois, se por um lado ocorreu a formação dos 

educadores da rede estadual e municipal contemplados com a proposta de 

qualificação voltada para a EJA, configurando-se como uma ressignificação dessa 

modalidade de ensino. Por outro, o retrocesso se justifica pela ausência de docentes 

da rede federal que passaram a ofertar nos institutos federais cursos do PROEJA – 

Técnico de Nível Médio, sem a qualificação profissional em EJA do corpo docente. 

Em linhas gerais, neste capítulo, apresentamos como se iniciou o curso do 

PROEJA – Técnico de Nível Médio no CAVN e algumas das suas principais 

características. No capítulo seguinte, discutiremos as duas categorias que norteiam 

nosso trabalho, identidade e reconhecimento e como estas se relacionam com os 

sujeitos jovens e adultos do PROEJA. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Para maiores informações sobre o curso de Especialização em Educação Profissional 
integrada ao Ensino Médio na Modalidade Jovens e Adultos ver a dissertação de mestrado 
de Ana Paula Mendes, aluna do Programa de Pós-graduação da UFPB. 
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CAPITULO III IDENTIDADE E RECONHECIMENTO: OS JOVENS  E ADULTOS DO 

PROEJA 

 

 

 Figura 6 Fotografia representando a reelaboração da identidade dos jovens  

                         e adultos educandos do PROEJA 

 

 Fonte: http://www.hiperface.com.br 
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3.1 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

  

A identidade, na perspectiva sociológica, representa um construto, construído 

não a partir das propensões psíquicas internas, mas pelas relações que lhe são 

inculcadas do exterior. O sujeito se constrói na contradição em que há sempre em 

jogo, pois o sujeito se constitui e é constituído na relação com o outro.  

Para Eckert-Hoff (2008) o sujeito é dividido e estranho a si mesmo. O Outro é 

a face oculta da identidade. Citando Kristeva (1994, p. 191) “é sempre a partir do 

outro que eu me reconcilio com a minha própria alteridade-estranheza, que jogo com 

ela e vivo com ela”. É nesse sentido que se constitui a identidade, que se difunde 

além dos limites, além das fronteiras, e se dá apenas em momentos de identificação. 

Para Hall (2000a, p. 10-12) a identidade é histórica e se constitui de formas 

diferentes: a iluminista, a sociológica e a pós-moderna. Na primeira a identidade é 

centrada, unificada, dotada de razão. Consiste num núcleo interior que nasce com o 

sujeito e nele se desenvolve, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo 

(idêntico) ao longo de sua existência.  Na segunda, a identidade preenche o espaço 

entre o interior e o exterior, costurando o sujeito a estrutura. Ela estabiliza os sujeitos 

e o mundo cultural em que habitam, tornando-os unificados e previsíveis. Nessa 

concepção, o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade única e 

estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas. Na terceira, a pós-

moderna, o sujeito não tem uma identidade fixa, essencial ou permanente. A 

identidade torna-se uma “celebração móvel”. 

Atualmente, algumas questões são suscitadas quando se discute as 

identidades, uma vez que as transformações sociais têm marcado o mundo do 

trabalho, a vida social e consequentemente a experiência subjetiva dos indivíduos. 

Para Paiva e Calheiros (2001) a Nova era Capitalista, termo utilizado para definir 

este período histórico que estamos vivenciando, é responsável pelas mudanças 

ocorridas tanto na sociedade quanto no indivíduo, ocasionando uma nova 

experiência em relação ao tempo e a necessidade de reconstrução mais frequente 

da identidade social e pessoal. Por isso, propõem a noção de “percursos 
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identitários”. Para as autoras, os percursos são frutos tanto da coesão objetiva 

quanto das escolhas individuais feitas no contexto de uma nova “reflexividade”, 

presa a moldura das transformações em curso. 

Giddens (2002) em suas análises sobre identidade argumenta que a 

reflexividade da modernidade se estende ao núcleo do eu, ou seja, que o eu se 

torna uma “projeto reflexivo pelo qual o indivíduo é responsável”.Neste entendimento 

a identidade vai se formando, o que somos depende do que fazemos de nós. Somos 

o resultado das escolhas, das ações nas quais nos envolvemos. Estamos sempre 

inacabados, estamos sempre nos construindo e reconstruindo. 

 Hall (1999), também compreende a identidade na sociedade contemporânea 
como um projeto do eu e afirma que:  
 
 

A identidade assume uma perspectiva mais pontual, pois ela emerge 
não tanto de um centro interior, de um ‘eu verdadeiro e único’, mas do 
diálogo entre conceitos e definições que são para nós representados 
[...] conceituado como sedimentações através do tempo daquelas 
diferentes identificações ou posições que adotamos e procuramos 
‘viver’, como se viessem de dentro, mas que, sem dúvida, são 
ocasionadas por um conjunto especial de circunstâncias, sentimentos, 
histórias e experiências únicas e peculiarmente nossas como sujeitos 
individuais. (p. 56) 

 
 
Já Santos (1995), amplia o entendimento sobre as identidades definidas como 

negociações de sentido, como identificações em curso. Para ele, o processo de 

constituição de identidades é composto por descontextualizações e 

recontextualizações derivados das relações sociais conflituais entre indivíduos e os 

grupos. Partindo desta afirmação, acreditamos que os jovens e adultos do PROEJA 

ao retornarem a escola poderão refletir sobre sua história de vida e com isso 

estabelecer processos de descontextualização e recontextualização reelaborando 

suas identidades.   

Como se vê nas suas origens a noção de identidade estava ligada à 

concepção de um sujeito unificado. Atualmente, o deslocamento de seus elementos 

constituintes agregou-lhe o caráter fluido, polissêmico e móvel. Hoje é possível 

identificar-se com referências culturais distintas. A própria afirmação ou repressão de 

determinadas características identitárias das culturas diversas como, por exemplo, a 

identidade camponesa, indígena, negra, etc. na sociedade atual, sobretudo, ancora-
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se numa escolha política. Esses processos de identificação têm redefinido o sujeito 

contemporâneo e, consequentemente, as identidades dos sujeitos que estão sendo 

formadas. 

Com isso a existência de um núcleo essencial do eu, estável, que passe, do 

início ao fim, sem mudança, por todas as vicissitudes da história, passa a ser vista 

como uma mera fantasia. Na verdade, o que se tem é um sujeito fragmentado, 

instável, cambiante, deslocado (tanto de seu lugar no mundo social quanto de si 

mesmo), composto de várias identidades (algumas antagônicas ou não resolvidas).  

Se a fragmentação ocorre no interior dos indivíduos, ocorre também entre os 

membros de um dado grupo, o que permite afirmar que nenhuma identidade mestra 

é capaz de alinhar todos os componentes desse grupo. Assim, fracassa sempre as 

tentativas de determinar a identidade feminina, a identidade do adolescente, a 

identidade negra. Em síntese, aspectos identitários diversos cruzam-se e deslocam-

se no interior dos indivíduos e dos grupos, tornando o processo de identificação 

descontínuo, variável, problemático e provisório (HALL, 1997b), dependendo das 

várias conexões e relações vivenciadas pelo sujeito nas suas relações com os 

outros. Assim, como reforça Castells (2008), do ponto de vista sociológico, toda e 

qualquer identidade é construída. Nesse sentido, a questão principal diz respeito a 

como, a partir de que, por quem, para que e a serviço de quem as identidades 

sociais estão sendo constituídas, significando que existe uma aproximação entre as 

relações de poder e três formas distintas de construção de identidades: 

legitimadoras, de resistência e de projeto. 

A construção de identidade legitimadora é aquela introduzida pelas 

instituições dominantes e tem como intenção a expansão de sua dominação em 

relação aos atores sociais. Buscam perpetuar seu domínio ocasionando identidades 

subjugadas ao sistema social vigente. 

A construção de identidades de resistência é criada por sujeitos em 

condições/posições desvalorizadas e/ou estigmatizadas que encontram em 

situações desfavorecidas em relação a dominação, construindo trincheiras de 

resistência  e sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam as 

instituições da sociedade (CASTELLS, 2010). Encontramos frequentemente estas 

identidades de resistência dentro de grupos e movimentos que lutam por 
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reconhecimento dentro do espaço público, como exemplo do campo agrário 

podemos citar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que a mais de 20 

anos defendem uma política de reforma agrária e para isso organiza mobilizações e 

manifestações que contribuem para a reelaboração das identidades de seus 

militantes. 

Na construção da identidade de projeto os sujeitos sociais constroem uma 

nova identidade utilizando qualquer material cultural ao seu alcance, capaz de definir 

sua posição na sociedade e representa um ideal a ser alcançado e ao fazê-lo, 

contribui para a transformação de toda a sociedade (CASTELLS, 2010). 

Salientamos que identidades que começam como “resistências” podem 

acabar resultando em “projetos”, ou tornarem-se dominantes nas instituições da 

sociedade, transformando-se assim em “legitimadoras” para poder continuar 

dominando. É importante destacarmos que, nesta visão, cada tipo de processo de 

construção de identidade leva a um resultado distinto com relação a sociedade. 

Portanto, é a partir da predominância das construções identitárias que as 

sociedades se modificam. Por isso, as identidades reelaboradas durante o período 

de estudo no PROEJA possibilitam transformações na comunidade de origem do 

educando, principalmente através da identidade de projeto que permite um projeto 

de construção de uma vida diferente, que mesmo oprimida, no caso dos agricultores 

jovens e adultos do campo, pode expandisse no sentido de transformação da 

sociedade. 

As afirmações de Castells complementam as ideias de Erikso (1976) que 

afirma que a identidade se constrói simultaneamente no juízo que o indivíduo faz de 

si próprio, tendo como referência os seus julgamentos sobre os outros, os 

julgamentos dos outros sobre ele próprio, como também o contexto social em que 

está inserido.  

 No entanto, a construção de nossa própria vida não é um processo 

consistente, linear, e sim, um percurso complicado que tem que dar conta das 

descontinuidades e das transformações constantes da nossa sociedade, ou seja, 

somos os autores e atores de nossa identidade. 
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Nesta perspectiva, para que possamos nos constituir enquanto sujeitos se faz 

necessário outro tipo de educação, que possa ser desenvolvida, ao longo da nossa 

vida, conforme Paracelso apud Mészáros “A aprendizagem é a nossa própria vida, 

desde a juventude até a velhice, de fato quase até a morte; ninguém passa dez 

horas sem nada aprender” (MÉSZÁROS, p. 47). Ou seja, nos construirmos 

indivíduos e formamos nossa identidade diariamente, nas relações que 

estabelecemos em sociedade e conosco mesmo. Portanto, a identidade se 

apresenta em constante construção a partir da relação do eu comigo mesmo e com 

o mundo.  

 Segundo Alheit e Dausien (2007), a aprendizagem ao longo da vida se refere 

a ciência da educação orientada em torno do sujeito – que toma por objetos os 

processos de aprendizagens e a formação do ator social individual. A esse 

processo, os autores denominam de biograficidade, que se materializa no 

cruzamento entre a experiência de vida acumulada pelos sujeitos e as 

aprendizagens que os mesmos adquirem ao longo de suas vidas em várias esferas, 

como a formal, a não-formal e a informal. A biograficidade refere-se, portanto, à 

 
 

[...] capacidade do sujeito de re-elaborar a experiência de vida, 
considerando o caráter subjetivo da assimilação das ofertas de 
aprendizagem, mas ajusta apossibilidade de desenvolvimento 
denovas estruturassociais eexperiência cultural.(ALHEIT e 
DAUSIEN, 2005, apud, DINIZ, 2007, p.67). 

 
 
No plano da experiência biográfica as distinções analíticas entre 

aprendizagem formal, não formal e informal não são absolutamente imperativas. A 

biografia tem precisamente a propriedade de integrar no processo global de 

acumulação de experiências vividas nos domínios de experiência que os cortes 

institucionais e sociais separam, especializam e (re) uni-los em uma figura de 

sentido particular. Esta capacidade do sujeito de reelaborar a experiência vivida 

pode ser expressa pela concepção de biograficidade, que leva em conta a idéia de 

caráter “obstinadamente” subjetiva da assimilação das ofertas de aprendizagem, 

mas ele se encaixa a posturas de experiências culturais e sociais.  (ALHEIT e 

DAUSIEN, 2005) 
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Para Sainsaulieu (1985) a identidade, mais do que um processo biográfico de 

construção do eu, é um processo relacional de investimento do eu. Funda-se, dessa 

forma, a articulação entre os dois processos identitários: o biográfico e o relacional. 

O primeiro processo é uma construção no tempo, pelos indivíduos, de identidades 

sociais e profissionais, a partir de categorias dadas pelas sucessivas instituições 

(família, escola, mercado de trabalho, empresa), que configura a transação 

subjetiva. O segundo processo (relacional) refere-se ao reconhecimento dado em 

determinado momento, no interior de um espaço determinado de legitimação, às 

identidades associadas aos saberes, às competências e à auto-imagem, propostas e 

expressas pelos indivíduos que compartilham um sistema de ação. 

Esta perspectiva busca oferecer ao sujeito outras possibilidades de 

elaboração de sua identidade, ou seja, biograficidade, oferecendo alternativas para o 

sujeito ao elaborarem suas biografias possam atribuir novos significados e 

conduzindo-lhe a novas direções. A expectativa com relação a biogaficidade é, 

então, a de que contribua para estimular a aprendizagem biográfica dos sujeitos, 

entendida como 

 
 

"(trans) formação de experiências, de saberes e de estruturas de 
ação na inscrição histórica e social dos modos-de-vida individuais”, 
favorecendo a constituição de novas regras, contrárias àquelas 
reguladas por objetivos de aprendizagem e certificações de caráter 
formal, especificada como “aprendizagem curricular” (SCHULZE, 
1993ª, apud, ALHEIT E DAUSIEN, 2005). 
 
 

Portanto para os autores, Alheit e Dausien, a biograficidade apresenta um 

modo interessante de construir a existência moderna, uma vez que ela se apresenta 

como transitória e em transformação ao longo da vida e como referencia de si 

mesmo e com o mundo. Por isso este trabalho reflete sobre os sujeitos individuais e 

sociais, jovens e adultos e de que forma estes sujeitos através das suas narrativas, 

construções e elaborações se constituem.  

Partindo-se da concepção de que o termo identidade carrega múltiplos 

sentidos esclarecemos que neste trabalho estamos entendendo o conceito de 

identidade a parti da definição de Alheit, que afirma ser “a identidade uma instancia 

de mediação entre a subjetividade individual de uma pessoa e as estruturas sociais” 

(ALHEIT, 2004). 
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No caso do nosso estudo, nos posicionamos que o aluno do PROEJA, sujeito 

do nosso interesse, traz consigo uma formação particular, desenvolvida durante a 

sua trajetória de vida, mas vai sempre reescrevendo a sua história (reelaborando a 

sua experiência de vida).Por isso acreditamos que o processo de narração de sua 

história de vida contribuirá para a reflexão e para a edificação de identidades 

capazes de serem construídas a partir de princípios que busquem a socialização e a 

transformação pessoal e social. Isto significa que estes jovens e adultos poderão ao 

término do curso, após o período de reelaboração da sua identidade, construir novos 

itinerários biográficos modificando sua comunidade, contribuindo para a 

transformação social.  

 

3.3 A IDENTIDADE CAMPONESA 

 

A identidade camponesa no Brasil foi sendo construída passo a passo 

juntamente com a história da formação do território brasileiro. Já no século XVI 

muitos registros identificaram a presença de camponeses na figura do morador e do 

proprietário do sítio junto às áreas produtoras de cana-de-açúcar. Estes agricultores, 

segundo Andrade (1995), foram o germe do campesinato nordestino.  

Mesmo quando, por um longo período histórico (até recentemente) o país 

viveu uma organização social e econômica eminentemente agrária a identidade 

urbana foi fixada como marca cultural predominante. A predominância da identidade 

e relações de poder do meio urbano em relação ao meio rural invisibilizava 

culturalmente e simbolicamente o mundo rural.   

 A partir da revolução industrial o “lócus” da economia vai se concentrando 

mais nos contextos nas cidades, o que representa um novo território a disputar 

economicamente com o campo. Com isso a burguesia urbana projetou visões do 

rural como sendo algo que precisava ser transformado. O que se referia ao rural era 

atrasado, irracional, incivilizado, selvagem e de comportamentos resistentes a 

mudanças, tais como a cultura dos indígenas, dos camponeses e as outras culturas 

não hegemônicas, sujeitas, portanto, ao domínio e à transformação.  
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Consolidou-se um imaginário que projetou o espaço urbano como caminho 

natural único do desenvolvimento, do progresso, do sucesso econômico, tanto para 

indivíduos como para a sociedade. De certa forma esta foi a visão-suporte para o 

processo de modernização da agricultura implementada no país.  

Para Moreira (2002) o que vem se postulando é paulatinamente a redução do 

rural, do agrícola e das instituições e profissões especializadas que tem no campo 

seu espaço de realização, como técnicos agrícolas, agroindustriais, além dos 

pequenos agricultores e trabalhadores do campo. Por isso, o mesmo continua 

afirmando que o processo de construção da burguesia em nosso país deslocou 

gradativamente o centro do poder do campo para a cidade e da agricultura para a 

indústria.  

Essa visão se apoia no processo homogeneizador da modernidade ocidental, 

que teria feito desaparecer o campo e o rural, como valor a ser dominado. Para 

Moreira (2002) seria a dominação do rural pela indústria e de sua transformação 

pelo processo de modernização. O resultado seria o desaparecimento do rural, 

considerado tradicional e atrasado em favor de outra imagem de rural associado ao 

modelo capitalista moderno. 

No caso especifico do PROEJA do CAVN, por ser um curso da área 

profissional de agropecuária (RESOLUÇÃO CNE/CEB N° 04/99) e os alunos serem 

oriundos das cidades circunvizinhas a Bananeiras, caracterizadas como 

eminentemente rurais acreditamos que estes jovens e adultos possam apresentar 

identidades em conflito, pois vivem no campo e pensam e sentem como jovens e 

adultos da cidade. 

 

3.4RECONHECIMENTO E VISIBILIDADE 

 

Na contemporaneidade, os estudos sobre reconhecimento e visibilidade, 

categorias dedicadas em compreender como se constitui o sujeito, sua experiência 

de relação intersubjetiva e como os indivíduos se constituem como pessoa. Tais 

categorias são consideradas importantes inovações teóricas por levantarem 
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questões no âmbito da experiência subjetiva, da experiência jurídica normativa e na 

experiência social. 

O estudo sobre a constituição da sociedade e sua relação com o indivíduo 

não é de hoje. Muitos estudiosos tem se debruçado em pesquisas tentando 

compreender como o ser humano interfere na composição da sociedade e de como 

a sociedade interfere na constituição do ser humano. Quem interfere em que? O que 

a sociedade nos obriga a fazer? Somos na realidade livres? Estas questões são 

levantadas por Elias (1994). 

Autores como Axel Honneth e Nancy Fraser, partindo da teoria crítica da 

sociedade contemporânea focalizada por Habermas elaboram o enfoque crítico e 

elegemesta categoria, o reconhecimento como central para uma compreensão mais 

aprofundada e crítica sobre a organização social nas modernas sociedades do 

Ocidente.  

A questão da visibilidade e do reconhecimento do sujeito na sociedade 

contemporânea, segundo Honneth e Fraser partiram da ideia que existe uma 

construção social que regula política e socialmente o indivíduo: a esfera pública. 

Eles partiram da noção de que todos os indivíduos e suas expressões coletivas 

fazem parte da esfera pública, mesmo sem o saberem ou se darem conta. 

 Ao nos determos no PROEJA algumas questões nos acometem: como será 

que o programa contribui para a formação de identidades emancipadas dos jovens e 

adultos? Será a sua função “moldar” as identidades em formação para que possam 

se conformar com a situação social que é acometida e permanecerem submissos ao 

sistema social vigente? O curso que contribui para a formação da identidade ou é o 

aluno que contribui para a constituição do curso? 

 Sabemos que tais questões dividem opiniões, uns acreditam que o homem 

individual junto com outros indivíduos é o responsável pela sociedade como esta 

constituída e outros crêem justamente no oposto, pois para eles é a sociedade que 

molda o indivíduo. 

 Ora, para nós, nenhuma definição é neutra. Cada definição vai refletir um 

momento histórico, uma localização geográfica, um ambiente cultural, um status 

social, um comprometimento político de uma pessoa “indivíduo”. Por isso, 
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ressaltamos que a escolha por determinadas definições reforça a visão de mundo de 

quem as escolhe. 

 

3.4.1 O Reconhecimento e os Jovens e Adultos do PRO EJA 

 

A perspectiva teórica do reconhecimentos e apresenta enquanto categoria de 

análise através das relações estabelecidas entre os grupos menos favorecidos 

socialmente (aqui incluímos os jovens e adultos do PROEJA), que permanecem a 

margem das relações sociais de valorização que tem sua história cultural negada e 

que não vêem sua identidade reafirmada. O reconhecimento é a luta estabelecida 

por esses grupos para permanecer em evidência e se construir como sujeitos que 

esperam uma visibilidade transformando sua história pessoal e social.  

Honneth (2003), afirma que toda a luta por reconhecimento tem início nas 

experiências vivenciadas por sujeitos ou grupos social que envolvem situações de 

desrespeito, se constituindo como fonte emotiva e cognitiva de resistência social e 

de levantes coletivos. A primeira forma de desrespeito apresentada por Honneth se 

refere ao que toca a camada da integridade corporal de uma pessoa ou “morte 

psíquica”. Nessa experiência de desrespeito são tiradas violentamente de um ser 

humano todas as possibilidades da livre disposição sobre o seu corpo e representam 

a espécie mais elementar de desrespeito social. Os maus tratos físicos são 

responsáveis pela perda da confiança em si mesmo, que foi conquistada através do 

amor e da capacidade de empoderamento do seu próprio corpo.  

Esta forma de desrespeito afeta também a confiança na fidedignidade do 

mundo social. Não podemos deixar de ressaltar que esta forma de desrespeito pode 

encontrar nas relações de trabalho, estabelecidas nas zonas rurais das pequenas e 

médias cidades, pois o agricultor deixa de dominar sua força de trabalho e passa a 

ser arrendado por grandes proprietários de terra, para poder sobreviver. Esta forma 

de violência silenciosa de não dominação do seu corpo (força de trabalho) contribuir 

para a perda da confiança deste trabalhador em si e na sua condição de reverter 

esta situação.  
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No Brasil a luta pela terra, com melhor visibilidade no Nordeste dos anos 50 e 

início dos anos 60, foi violentamente reprimida pelo governo dos militares. No final 

dos anos 70 e início dos anos 80 do século passado, onde podemos vislumbrar esta 

luta por reconhecimento através dos novos conflitos estabelecidos no campo18. 

Agricultores de todas as regiões do país se organizaram para poderem lutar, 

através, as vezes, do conflito armado, por dignidade e reconhecimento. Durante este 

período vários grupos foram constituídos: sem terra, ribeirinhos, pequenos 

agricultores, atingidos por barragem, quilombolas, etc. Uma das principais bandeiras 

de luta era o reconhecimentos como seres humanos de direitos – seres sociais. No 

caso dos alunos do PROEJA, muitos deles, na condição de filhos de agricultores 

participaram das lutas dos movimentos sociais, etc. A escola para muitos desses 

jovens camponeses é a única possibilidade de melhoria da sua vida e de sua 

comunidade e de serem reconhecidos. 

Devemos levar sempre em consideração que para o autor uma luta só pode 

ser social a partir do momento em que ela se generaliza para além das intenções 

individuais, tornando-se base para um movimento coletivo. Porém, ressalta as 

necessidades destes movimentos nascerem sempre em decorrência de lutas por 

questões ligadas a necessidades econômicas ou ligadas a questões de 

reconhecimento por parte do outro.  

A segunda forma de desrespeito apresentada por Honneth (2003), se refere a 

forma coletiva de privação de direitos, designada como “morte social”. Neste caso a 

exclusão social se apresenta na negação da possibilidade de pretensões jurídicas 

socialmente, ou seja, do sujeito ser reconhecido como sujeito capaz de formar juízo 

moral. Esse direito é negado, quando uma pessoa ou grupo social não pode se 

relacionar em pé de igualdade com outros sujeitos sociais.  

O último tipo de desrespeito apresentado por Honneth se refere a negação do 

valor social dos indivíduos ou grupos. A forma como a sociedade degrada algumas 

formas de vida ou modos de crenças considerando-as de menor valor ou deficientes, 

interfere nas condições dos sujeitos desses grupos atribuírem um valor social as 

suas próprias capacidades (vexação). 

                                                           
18Ao utilizarmos o termo campo  neste trabalho estaremos nos referido ao resgate do 
conceito de camponês  que a Conferência por uma Educação Básica do Campo, desde 
1998 vem discutindo. Sobre o conceito ver Kolling, Nery e Molina (1999). 
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Em relação aos alunos do PROEJA é forma de desrespeito entranhada nas 

suas lutas, pois ao terem sua identidade social negada, subjugada, depreciada, 

estes sujeitos passam a questionar a si próprio como um ser estimado por suas 

propriedades e características. Nesse sentido, o que se subtrai do agricultor pelo 

desrespeito em termos de reconhecimento é a possibilidade de relacionar-se em 

grupo com respeito e solidariedade. 

Segundo Honneth (2003), as experiências de desrespeito e negação de 

reconhecimentos sofridos pelo sujeito contribuem para o sofrimento humano de duas 

formas distintas: a psicológica e a física, uma vez que uma influencia a outra. Lutar 

por reconhecimento, através de ações de resistência política, pode significar a base 

motivacional para superação das situações de desrespeito, vergonha e humilhação. 

A partir da perspectiva do desrespeito Honneth estrutura sua teoria 

apresentando com base nas teses do jovem Hegel, Taylon e Mead as relações 

sociais que promoveriam o reconhecimento, recupera das leituras do jovem Hegel a 

idéia de que o desenvolvimento pleno do homem depende da existência de relações 

éticas bem estabelecidas, que apenas podem ser estabelecidas através de um 

processo de desenvolvimento de natureza conflitual: especificamente, através de 

uma luta pelo reconhecimento. Desta forma, o conflito se torna constitutivo da vida 

social, ao possibilitar a constituição de relações sociais cada vez mais 

desenvolvidas, refletindo o processo de aprendizagem moral em cada momento; 

deixando de ser algo de negativo e de transitório passa a indicar o momento positivo 

de formação e desenvolvimento do processo social que de outro modo, 

permaneceria inconsciente. 

A falta de reconhecimento de si gera situações de desrespeito que originarão 

situações de conflito, tanto individual quanto social. Para Axel Honneth, são três as 

formas de reconhecimento: amor, direito e estima. Essas têm a capacidade de criar 

condições sociais sob as quais os sujeitos humanos podem chegar a uma atitude 

positiva para com eles mesmos. Uma vez que  

 

“só graças à aquisição cumulativa de autoconfiança, auto-respeito e 
auto-estima, como garante sucessivamente as experiências das três 
formas de reconhecimento, uma pessoa é capaz de se conceber de 
modo irrestrito como um ser autônomo e individuado e de se 
identificar com seus objetivos e seus desejos”. (p. 266)  
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Honneth se sustenta na teoria de George Mead por entender que em 

nenhuma outra teoria “os sujeitos humanos devem sua identidade a experiência de 

um reconhecimento intersubjetivo” (p.125). Para Mead a identidade humana é 

derivada da noção de reconhecimento coletivo. A consciência do self é produto do 

fato de que o sujeito só se percebe como ator a partir da representação simbólica da 

perspectiva do outro. Esta relação interativa é aprofundada pela consideração 

adicional do aspecto moral para além do cognitivo.  

A perspectiva teórica de Mead coincide com a do jovem Hegel na constatação 

de que a relação jurídica de reconhecimento é incompleta se não puder expressar 

positivamente as diferenças individuais entre os cidadãos de uma coletividade. Por 

isso, Honneth apresenta sua teoria destacando que: 

 
 
Só na medida em que ele (sujeito) assume as atitudes do grupo 
social organizado ao qual ele pertence em relação as atividades 
sociais organizadas e baseadas na cooperação com que esse grupo 
se ocupa, ele pode desenvolver uma identidade completa e possuir a 
que ele desenvolveu”. (p.136) 

 
 

Com a perspectiva de compreender estes conflitos Honneth estabelece que a 

primeira forma de reconhecimento com que nos deparamos é o amor, constituído 

como relação primária e que pode se apresentar como amizade, carinho, afeto 

familiar.  Esta é a forma mais elementar de reconhecimento, e por si só não pode 

levar a formação de conflitos sociais. Ainda que em toda a relação amorosa esteja 

impregnada de uma dimensão existencial de luta, na medida em que o equilíbrio 

entre os egos se dá pela delimitação e superação de resistências recíprocas, esta é 

uma luta restrita aos círculos de relações primárias, não se tornando assunto de 

interesse público. Porém, proporciona ao grupo ou comunidade as relações de 

solidariedade entre sujeitos individualizados e coletivos, uma vez que, a tolerância 

para com a particularidade individual da outra pessoa desperta o interesse afetivo 

por essa particularidade. Portanto, essa forma de reconhecimento mútuo 

oportunizaria a constatação de cidadãos como pessoas de direitos, não como 

membros de uma coletividade, mas também como sujeitos biograficamente 

individualizados. 

Mas as formas de reconhecimento do direito e da auto-estima social já 

representam um quadro moral de conflitos sociais  
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“porque dependem de critérios socialmente generalizados, segundo 
o seu modo funcional inteiro; à luz de normas como as que 
constituem o princípio da imputabilidade moral ou as representações 
axiológicas sociais, as experiências pessoais de desrespeito podem 
ser interpretadas e apresentadas como algo capaz de afetar 
potencialmente também outros sujeitos”. (p. 256)  

 

As experiências vivenciadas de desrespeito são interpretadas como 

experiências de crucial importância para um grupo inteiro de indivíduos, o que pode 

levar a coletividade a reivindicar um maior reconhecimento de relações justas entre 

o agressor e o agredido.  Continuando com o exemplo dos agricultores, organizados 

no final dos anos 80, as experiências de desrespeitos sofridas individualmente pelos 

sujeitos que vivem e trabalham no campo nas diversas regiões do país, foram 

fundamentais para a criação dos referidos movimentos de resistência e luta que se 

organizaram no país.  

A resistência coletiva dos grupos organizados socialmente a partir de 

experiências e sentimentos de desrespeitos individuais, partilhados em comum, 

amplia suas lutas buscando o reconhecimento tanto individual quanto coletivo. 

Nesse sentido, os sentimentos individuais tornam-se coletivos e os coletivos 

individuais, com isso a identidade do grupo vai se firmando oportunizando 

manifestações que possibilitarão o convencimento moral e social do valor de si 

próprio. 

Poderemos desse modo, supor que na história de um grupo socialmente 

organizado, as experiências individuais vivenciadas por um sujeito ou por membros 

coletivos serão suficientes para oxigenar a luta pelo reconhecimento e tornar o grupo 

tão resistente que buscará transformar finalidades impessoais de um movimento 

coletivo, dando a este uma identidade coletiva.  

Para Honneth (2003), esse grupo de pessoas começa a enxergar as causas 

sociais que geraram a situação de desrespeito individual, impulsionando a tomada 

de decisões que ocasiona na resistência coletiva. Este grupo depois de perceber as 

injustiças será então capaz de ampliar suas ações através do engajamento político, 

uma vez que esta será a tentativa mais provável de sair de uma situação de 

desrespeito para uma auto-relação nova e positiva. Esta luta política além de 
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proporcionar a comunidade padrões ampliados de reconhecimentos, também será 

capaz de devolver ao indivíduo agredido o seu autorespeito.  

Portanto esta inscrita na experiência do amor a possibilidade da 

autoconfiança, na experiência do reconhecimento jurídico o auto-respeito e, por fim, 

na experiência da solidariedade à auto-estima. A auto-realização individual pode ser 

alcançada na medida em que temos uma auto-realização positiva a ser dada na 

experiência do reconhecimento acima explicitada. Afinal sem “uma certa medida de 

auto confiança, de autonomia juridicamente preservada e de segurança sobre o 

valor das próprias capacidades, não é imaginável um êxito na auto realização”.  (p. 

273)  

Sendo assim são os conflitos que se originam de uma experiência de 

desrespeito social, de um ataque à identidade pessoal ou coletiva que são capazes 

de suscitar uma ação que busque restaurar relações de reconhecimento mútuo. 

Portanto, a teoria do reconhecimento revista, através dos novos acontecimentos 

sociais que nos acometem em pleno século XXI, se apresenta como fundamental 

para compreendermos se situações de desrespeitos vivenciadas pelos alunos do 

PROEJA e como as aprendizagens adquiridas durante o período de formação foram 

capazes de contribuir para a luta por reconhecimento, e consequentemente por 

melhores condições pessoais e sociais de vida. 

 

3.4.2(In)visibilidade e Reconhecimento Social 

 

Atualmente, muitos pesquisadores tem se dedicado ao tema da Invisibilidade 

Social, nas diversas áreas do conhecimento como a sociologia, a filosofia, 

psicologia, a educação, a mídia entre outras. Neste trabalho, porém, gostaríamos de 

nos limitarmos aos estudos realizados por pesquisadores da área da sociologia e 

quais as consequências psicológicas desta realidade para os sujeitos considerados 

“invisíveis”.  

Neste estudo a compreensão da categoria teórica Invisibilidade Social está 

diretamente relacionada a categoria  de formação da identidade dos sujeitos. Pelo 

motivo do tema realçar nos sujeitos situações e aspectos visíveis ou invisíveis 

vinculados a sua condição econômica, cultural, étnico, religiosa, etc. por preconceito, 
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indiferença, descriminação, ou seja, a invisibilidade, no caso provocado por sujeitos 

que estão à margem da sociedade e que são vitimas constantemente, de maus 

tratos, desrespeito e baixa auto-estima.  

 Quando decidimos investigar, especificamente, os sujeitos do campo, 

percebemos através de leituras e das conversas informais com alunos dos cursos do 

CAVN que residem na zona rural e que sobrevivem da agricultura, que estes jovens 

e adultos, também sofrem de descriminação19. Um dos principais problemas 

relacionados a discriminação por serem do sitio, que contribui para esta situação é a 

forma que se relaciona com estes sujeitos, uma vez que, estes jovens e adultos são 

diariamente afastados dos seus locais de origem para poderem vivenciar a escola 

da cidade. Durante anos, acompanhamos os relatos dos professores das escolas 

estaduais e municipais sobre o problema dos alunos dos “sítios” que não 

demonstram nenhuma aptidão para os estudos e apresentam uma desmotivação 

intensa. Tal situação é confirmada ao verificarmos os índices de evasão que as 

escolas da zona rural, ou da zona urbana que recebem alunos da zona rural 

apresentam.  

 Ora, o que tem gerado esta constante situação? Quais as imagens sobre os 

mundos rurais e urbanos que estamos vislumbrando no nosso dia-a-dia? O que é 

ser visível ou invisível socialmente? Quais as atuais consequências desta 

invisibilidade para esta parcela da população? É possível que esta realidade seja 

transformada? Estas são algumas das inúmeras perguntas direciona nosso estudo 

sobre os jovens e adultos do PROEJA e sua relação com a escola e com a vida.

 A discussão sobre Invisibilidade Socialna perspectiva sociológica nos remete 

ao conceito de Visibilidade. Para Elias (1994) “Tanto indivíduos quanto a sociedade 

conjuntamente formada por eles são igualmente desprovidos de objetivo”. Esses 

dois termos têm sido constantemente utilizados nos discursos ideológicos (políticos 

e acadêmicos). O sujeito tem a necessidade de ser visualizado e de estabelecer 

relações dialógicas “de igual para igual”. Entretanto, nem sempre isto é possível. Ele 

                                                           
19No artigo em que Carneiro (1998) publica o resultado da pesquisa sobre “O ideal urbano: 
campo e cidade no imaginário de jovens rurais” Durston, (1994.) confirma em seus estudos 
que ao se referir ao mundo rural, a juventude permanece na situação de invisibilidade 
decorrente dessa visão estereotipada que tem dificultado a compreensão da sua complexa 
inserção num mundo culturalmente globalizado. 
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se depara com a dificuldade de ver isso efetivado, pois a sociedade preexistente a 

ele foi construída através de relações de poder naturalizadas. 

 Segundo Rodrigues (2006) o termo invisibilidade social se refere as situações 

em que os sujeitos nas suas relações sociais não têm a sua capacidade cognitiva 

reconhecida, sendo por isso, privado de relações dialógicas, como consequência 

das relações de poder na interação com outros grupos sociais. Ressalta o autor que 

o fenômeno da invisibilidade social ligado diretamente as relações de poder se 

apresenta como algo dissolvido nas sociedades. 

Para Souza20 (2006) a pura descrição da realidade das pessoas socialmente 

humilhadas não define o que é desigualdade e sua origem social. Por isso se faz 

necessário articularmos a história de vida desses sujeitos invisíveis com teorias 

sólidas, buscar explicações para compreendermos a constituição social das etnias, 

por exemplo, dos brasileiros. Para Souza, a desigualdade surge, ramifica-se e 

permanece na sociedade por fatores concretos, que podem ser retomados 

historicamente, não sendo possível aceitar a ideia de naturalização deste fenômeno. 

 Por sua vez, Costa (2004) discute o tema Invisibilidade Social a partir da 

pesquisa realizado com catadores de lixo na cidade de São Paulo, cuja atividade 

precária (e em condições precárias) é alvo de humilhação social e provoca imenso 

sofrimento psíquico nesses sujeitos. Para o autor, a invisibilidade social é um 

conceito aplicado a seres socialmente invisíveis, seja pela indiferença ou pelo 

preconceito. Esse conceito é bastante amplo, abarcando os vários fatores e que 

levam a uma invisibilidade, continuando seus argumentos aponta a invisibilidade 

pública como um fenômeno psicossocial, definido como o desaparecimento de um 

homem entre outros homens. A invisibilidade seria o resultado do processo de 

humilhação social, construído durante séculos e sempre determinante no cotidiano 

dos indivíduos das classes pobres. 

Segundo este autor, podemos definir a Invisibilidade Social como sintoma de 

uma crise de identidade nas relações entre os indivíduos das sociedades 

contemporâneas, considerando-se os efeitos da estruturação socioeconômica 
                                                           
20  Jessé de Souza é um sociólogo brasileiro que tem como projeto o desenvolvimento de 
uma teoria social crítica para explicar a modernidade periférica. Como parte deste 
projetolançou, em 2006, o livro A invisibilidade da desigualdade brasileira em que trata de 
forma mais específica o tema da invisibilidade social. 
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advinda do Neoliberalismo, que tem como protagonista a “Cultura do Consumo”, na 

qual “você é o que você consome”.  Esta nova cultura cria necessidades na 

particularidade dos indivíduos ludibriando-os a acreditar que os bens materiais são 

necessários para a construção de uma identidade e um reconhecimento social, isto 

é, fazendo-os, assim, adquirir esse novo valor de consumo com o falso slogan: 

“somos o que temos”. Tudo em prol da visibilidade social. 

Enfim, a invisibilidade social provoca sentimentos de desprezo e humilhação 

em indivíduos que com ela convivem. De acordo com o psicólogo Samuel Gachet 

(2009) a invisibilidade pode levar a processos depressivos, de abandono e de 

aceitação da condição de “ninguém”, mas também, por sua vez pode levar a 

mobilização e organização da minoria discriminada. 

Assim, a luta por se fazer reconhecido como consequência dessa 

invisibilidade leva a mobilização dos grupos de pessoas que se juntam para 

conseguir se fazer reconhecer perante a sociedade. No caso especifico dos 

agricultores podemos citar como exemplos o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra(MST), o Movimento dos Atingidos por Barragens(MAB), Via Campesina, 

entre outros.  

Portanto, a situação de invisibilidade vivenciada por agricultores pode 

proporcionar mudança na realidade local, ocasionando a organização e a luta por 

reconhecimento, a medida que estes não aceita mais o papel de coadjuvantes e sim 

de atores buscando serem visto e reconhecidos como sujeitos.  

Acreditamos que os jovens e adultos do PROEJA na condição de agricultores 

de origem, filhos de agricultores e inseridos em uma sociedade agrícola/agrária 

veem na escola a possibilidade de participar ativamente da sociedade, saindo da 

condição de invisibilidade e adquirindo confiança e respeito, ou seja, 

reconhecimento. 
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CAPÍTULO IV AS CONTRIBUIÇÕES DO PROEJA PARA A REELA BORAÇÃO 

DAS IDENTIDADES CAMPESINAS E O RECONHECIMENTO 

 

 

Figura 7 Fotografia da turma pioneira concluinte do PROEJA em 2009. 

 
Fonte: Arquivo da autora do trabalho, 2009. 
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4.1 AS HISTÓRIAS DE VIDA DOS JOVENS E ADULTOS DO PROEJA: A 

RECONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA E O RECONHECIMENTO 

 

 

 Este capítulo foi organizado a partir da orientação metodológica dos trabalhos 

de Dominicé (2006), Peter Alheit e Betina Dausien (2007), Lucena (2009), Diniz 

(2010), que trabalham com as transições biográficas de pessoas jovens e adultas. 

Nele apresentamos as histórias de vida dos jovens e adultos do PROEJA.  

 Partimos da constatação que o período vivenciado pelo educando no curso do 

PROEJA contribuiu para a reconstrução da sua identidade e para o seu 

reconhecimento através das aprendizagens adquiridas,uma vez que a escolha do 

curso tende a definir o trabalho e sua forma de se relacionar com ele e as 

contribuições do curso no processo de redefinição de novas identidades e 

reconhecimento social.  

 Inicialmente apresentaremos o perfil dos educandos pesquisados, seus 

percursos biográficos que emanou dos relatos das histórias de vida, necessários 

para o aprofundamento das transformações das lógicas de construção biográfica 

como assinala Alheit (1993) e Dominicé (2006). 

 Em suas narrativas procuramos analisar como a identidade destes jovens e 

adultos foram se constituindo ao longo de sua existência e quais modificações 

ocorreram durante ou depois do período escolar. As modificações aqui discutidas 

serão analisadas a partir dos indicadores que elegemos como balizadores para as 

reconstruções identitárias: família, escola, trabalho e relação com a terra 

decorrentes da teoria de Honneth (2003). 

Esclarecemos que das histórias de vida pesquisadas fizemos um recorte 

específico para discutirmos os indicadores, anteriormente citados. No entanto, 

destacamos que as histórias de vida dos sujeitos investigados, apreendidas dos 

relatos reconstruídos durante a pesquisa são maiores e mais ricos e não se 

restringem aos curtos traços apresentados abaixo. No transcorrer das análises 

apresentamos as categorias e indicadores organizados para compreensão dos 

sujeitos jovens e adultos do PROEJA. 
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4.1.1Construção do perfil dos jovens e adultos do P ROEJA do CAVN  

 

 

Apresentamos um breve perfil dos sujeitos da pesquisa quanto à idade, etnia, 

gênero e local que estudaram antes do PROEJA. 

Os educandos entrevistados no ano de 2010, quatro tinham a idade entre 21 

e 25 anos, um tinha idade entre 26 e 30 anos e dois tinham acima de 31 anos. 

A pessoa é considerada adulta a partir dos 18 anos de vida. A vida adulta, no 

entanto, não é uma única fase. Ela passa por várias etapas distintas. A vida adulta 

pode ser dividida em três fases: até por volta dos 40 anos há o adulto jovem; dos 40 

aos 60 anos há o adulto maduro e esse período é conhecido por meia idade; dos 60 

anos em diante inicia a velhice. No nosso caso, consideramos que todos os jovens e 

adultos da primeira turma do PROEJA estão na fase de adulto jovem.É importante 

destacar que segundo o PNAD, um terço da população rural é formado por jovens. 

Portanto, os dados dos jovens e adultos do PROEJA do CAVN, reproduzem a 

concentração etária da população rural encontrada hoje no Brasil. 

Ao observamos os dados e fazermos uma análise mais educativa 

percebemos que mais da metade do educandos pesquisados estão inseridos na 

faixa “regular” destinada ao ensino superior (18 a 24 anos) no Brasil. No entanto, por 

motivos diversos estes adultos jovens não tiveram acesso à universidade na idade 

considerada “regular” pelos órgãos governamentais. Esta situação considerada de 

distorção idade/série ocorre com maior frequência nos jovens do campo. 

Furtado (2008), em recente pesquisa realizada na cidade de João Pessoa 

para sua dissertação de mestrado em Educação da UFPB, reflete que a presença 

dos jovens na EJA se configura como uma nova chance para a volta aos estudos, 

porém grande a parte das escolas não está preparada para receber estes jovens, 

por isso o jovem “não irá superar a sua situação social e viver a sua condição juvenil 

como sujeito de direito. Fracassados quando ainda eram crianças, fracassados 

quando chegam à EJA, por um processo de escolarização que continua excluindo” 

(p.98).  
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 Quanto a cor dos educandos pesquisados 29,4% se declararam da cor 

branca e 70,6% se declaram da cor parda e nenhum educando se declarou da cor 

preta, quando da efetivação da matrícula.  

 

GRAFICO 1 Cor os educandos pesquisados 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Estes dados demonstram que o curso do PROEJA do CAVN, nesta turma 

especificamente, não está incluindo os jovens e adultos negros que vivem como 

desempregados, subempregados, analfabetos, encarcerados e são, na sua grande 

maioria jovens de classe social considerada “inferior”. Portanto, podemos aferir que 

um dos princípios do PROEJA, que é a inclusão de pessoas desvalidas socialmente 

na escola, não está sendo preliminarmente atendido, pois não encontramos jovens e 

adultos que se declararam pretos entre os educandos pesquisados. 

 Segundo os dados referentes ao sexo dos educandos pesquisados da 

primeira turma do PROEJA do CAVN, destacamos que entrevistamos uma mulher e 

sete homens. Esta representação feminina não condiz com a realidade da turma, 

visto que, na primeira turma a predominância era de mulheres, sendo 67,6% 

mulheres e 32,4% eram homens. Porém, como já destacamos, nossa intenção era 

entrevistar os educandos que tinham concluído o estágio supervisionado, por isso só 

foi entrevistada uma mulher. 
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 Quanto ao estado civil apenas 3educandos eram casados e destes, dois 

deles eram do sexo masculino e um do sexo feminino os demais eram solteiros.  

Tendo em vista que o Colégio Agrícola Vidal de Negreiros atende ao longo 

dos seus 87 anos adolescente de várias cidades da Paraíba e da região Nordeste, o 

curso do PROEJA também apresenta esta mesma realidade. Dos educandos 

entrevistados 62,5% é do estado da Paraíba, 12,5% natural e residente no estado do 

Rio Grande do Norte e 12,5 % natural de Sergipe e 12,5% natural do estado de 

Goiás. 

Uma da justificativa mais provável para penetração do colégio nestas 

comunidades é a forma de divulgação que ocorre todos os anos, no período de 

inscrição para a prova de seleção. Normalmente, são os educandos veteranos que 

se encarregam de divulgar, nas suas cidades (escolas, padarias, igrejas, bancos, 

etc.) e nos meios de comunicação locais, o processo de seleção, com isso sempre 

temos educandos de várias cidades da Paraíba e do Nordeste.  

 

GRAFICO 2 Naturalidade dos educandos pesquisados 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Com relação ao local onde os educandos do PROEJA concluíram o ensino 

fundamental, 14,7% concluiu na EJA e os demais 85,3% concluiu na rede pública 

regular de ensino.O que representa um dado bem positivo pelo fato do CAVN 

atender a clientela oriunda da escola pública, mas, tratando-se de EJA realmente o 



95 

 

  

público pertence aos segmentos das camadas populares desassistidos pelas 

políticas públicas, especialmente a de educação. 

 

GRAFICO 3 Local de conclusão do Ensino Fundamental dos educandos 

pesquisados 

 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Como não existia educandos que concluíram seus estudos na rede particular 

de ensino, é possível inferir que os mesmos advêm das camadas mais pobres da 

população. A educação, nesse sentido,representa um papel importante ao cumprir 

uma função bastante reparadora de aspectos deficitários, consequentes de uma 

socialização em condições pouco favoráveis. 

Apresentamos abaixo, as entrevistas com os jovens e adultos do curso 

Técnico de Nível Médio Agrícola, habilitação Agropecuária, integrado ao Ensino 

Médio na Modalidade Jovens e Adultos – PROEJA. Salientamos que, mesmo 

correndo o risco de ao apresentar as narrações inicialmente dos educandos 

pesquisados para em seguida apresentar a discussão dos indicadores das 

categorias teóricas identidade e reconhecimento nos tornamos em alguns momentos 

repetitivos, ressaltamos que a escolha de tal organização se baseou nas 

apresentações das construções biográficas advindas do método biográfico 
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desenvolvido por Alheit (2007), da tese de Diniz (2010) e da dissertação de Lucena 

(2009).    

 

 

4.1.2 Itinerários biográficos dos jovens e adultos do PROEJA 

 

 

4.1.2.1 Traços da história de vida de Goiano21 

 

 

Goiano possuía na época da entrevista 29 anos. Aluno regularmente 

matriculado no período 2010.1, no curso PROEJA, uma vez que trancou matrícula 

no ano de 2009 e por isso, não concluiu o curso junto com os demais alunos.  

 Ao chegar ao sítio onde o entrevistado reside, encontramos Goiano atencioso 

e entusiasmado, porém, muito preocupado com o seu sítio, devido a falta de chuva, 

problema tão antigo e tão atual para os agricultores, que ano após ano enfrentam 

perdas por não terem condições de se organizarem para conviver com esta 

realidade que atinge todo o país e principalmente a região Nordeste. Mas, mesmo 

assim, nos mostrou todo o seu trabalho com os animais e com a horta.  

Durante a apresentação do sítio nos falou das práticas agrícolas que 

desenvolve a partir das aprendizagens adquiridas após sua vivência no curso do 

PROEJA. As referidas experiências são desenvolvidas nos projetos de 

caprinocultura (cria matrizes e filhos utilizando a folha de sorgo na alimentação e 

observa a produtividade de leite das cabras), suinocultura (organiza uma 

alimentação balanceada com farelo de milho e trigo), avicultura (suas aves são 

criadas em sistema intensivo, mas o Goiano tem deixado-as livres para se 

alimentarem com um pouco de folhas e com isso alega que melhorou a produção de 

ovos em 40%), na horticultura (tem produzido hortaliças em consórcio com frutas, 

aumentando sua produção), além do manejo que faz com as suas poucas cabeças 

de gado, conforme podemos observar nas figuras abaixo: 

 

 

                                                           
21Os nomes atribuídos aos educandos entrevistados não são seus nomes verdadeiros. 
Foram utilizados com o intuito de preservar a identidades dos entrevistados. 
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Figura 8 Fotografias dos projetos desenvolvidos pelo entrevistado Goiano em seu  

              sítio. 

 
Fonte: Autora do trabalho, 2010. 

  

Nascido em Quirinópoles estado de Goiás e filho de pais separados, sua 

infância foi marcada por muitas dificuldades. Seu pai era maestro e tinha boas 

condições de vida, porém ao separar de sua esposa deixou os filhos passarem 

muitas dificuldades financeiras, pois sua mãe não era alfabetizada e nem tinha 

trabalho fixo. Atualmente Goiano é casado e tem um filho com dois anos. Reside no 

sítio Uruçu, município de Arara, Paraíba. Conforme podemos apreender do relato 

abaixo, 

 

Foi difícil... como a maioria dos pobres desse Brasil, porque criança 
pobre não tem muito o que fazer... come mal, é muito mal 
alimentada... é... não tem brinquedo, para poder fazer  a cabeça da 
criança ficar estimulada, aprender outras coisas. Quando tem é uma 
coisa muito fraca né?!? E tem o problema do alcoolismo que afeta a 
vida de muitos dos pobres do Brasil. [...] A gente morava no final da 
cidade, num casa muito pobre mesmo, é... já colado com o sítio, 
então a gente sempre viveu no meio do mato. O brinquedo era subir 
em árvores, esse tipo de coisa. 

  

 

 A história da infância de Goiano se assemelha a de milhões de crianças 

pobres que residem na periferia e convivem com dificuldades permanentes. Iniciam 

sua vida produtiva cedo, para poderem ajudar os pais a sobreviverem. 
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Eu fui trabalhar com oito anos de idade. Comecei a vender coxinha, 
vender dindim, laranjinha. Vendia picolé, então sempre tava fazendo 
alguma coisa para poder ajudar minha mãe e isso não deixa de ser 
uma prioridade pra mim não, porque isso me ajudou muito também.   
 
 

 As suas lembranças do trabalho se misturam com as lembranças da escola, 

suas dificuldades, suas ausências e por fim o abandono. 

 

Estudei uma parte quando era mais novo. Eu entrei com 7 anos de 
idade e só fiquei dois anos. Desisti...foi... estudei dois anos e larguei 
para trabalhar e depois insisti de novo.Depois que eu vi que tinha 
que ajudar minha mãe, meu pai separou dela, quando a gente era 
pequeno... muitas crianças juntos num casa só e minha mãe criando 
agente só... é... e eu por ser um dos mais velhos, eu resolvi largar a 
escola para poder trabalhar... fiquei um tempão sem poder estudar... 
pra poder ajudar em casa...  

 

 

 Quando indagado sobre se lembrava da escola, afirmou com veemência que 

sim. Lamentou por ter desistido e se evadido para poder ajudar a mãe 

financeiramente, após a separação dos pais. 

  

Sempre estudei em escola pública, mas fiquei muitos anos... uns 
quatro a seis anos sem poder estudar devido ter que trabalhar muito 
em casa, de manhã, a tarde e a noite. Quando tinha jogo no estádio, 
eu ia vender coxinha no estádio, por isso não podia estudar... aí... eu 
sentia falta demais da escola nesse tempo. Porque a pessoa ficar 
todo esse tempo sem estudar, tendo uma lembrança boa do colégio 
igual era, né. 
 
 

 Sua relação com a escola foi marcada por conflitos com os colegas, o que 

hoje denominamos de Bullyng, conforme podemos perceber no seu relato “Esse 

negócio de gang em escola e certas coisas... eu já apanhei muito, devido que eu era 

gordinho... e a pessoa gorda em escola não tem muito o que querer não! A pessoa 

bate só por ser gordo, por ser preto, tinha preconceito... o pessoal fazia muito isso”.

 Mas sua passagem pela escola também deixou marcas positivas, pois até 

hoje lembra e almeja ajudar financeiramente sua professora da época “o nome dela 

é Gédima, eu não esqueço o nome dela até hoje! Ela era uma baixinha, gordinha, 

que tratava a gente muito bem quando era criança”.  
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 Retornou a escola após cinco anos de ausência, para que pudesse continuar 

sua trajetória escolar “Estudei mais, fiquei na escola até o 2º ano e não tinha 

terminado o 3º ano do segundo grau ainda não”. Volta para a escola, tenta, mais 

uma vez, porém não permanece, pois na época da entrevista tinha desistido 

novamente. Ao ser indagado se estava estudando relata que  

 

 

Não. Devido a seca no Nordeste a pessoa tem que ir muito atrás de 
alimentação, para os animais, principalmente para o experimento que 
eu tenho, mas a vontade é terminar meu curso, pois tranquei sem 
querer. Fui obrigado, pela necessidade e pelos trabalhos para me 
manter.  
 
 
 

 Indagamos sobre a chegada a Bananeiras, e como ele decide retornar a 

estudar em um curso agrário. Expõe que soube do curso através do cunhado, que já 

tinha estudado no CAVN. Interessou-se e decidiu tentar adquirir novos 

conhecimentos para poder contribuir no seu sitio. 

Fala com tristeza do trancamento do curso do PROEJA, pois faltava apenas 

quatro meses para terminar, para concluir. Porém, afirma que ainda vai concluir este 

curso profissionalizante. Destaca seu interesse pelo curso agrícola e afirma que a 

influência externa para cursar o PROEJA veio do cunhado. Indagamos sobre sua 

participação na comunidade,  

 

 

Em alguns casos que eu vejo, que é uma coisa que realmente vem 
resultar. Venha dá resultado para mim. Agora... tem outras partes 
que eu sei que é mais pra parte de cunversa que não leva a nada, 
e... eu prefiro não participar. Eu vou dá um exemplo. É... 
ôôôôôôôôôôô... a associação. Eu não tenho associação. Eu tenho 
uma associação em si. Que eu acredito. Que é a associação de 
pescadores. Que eu também não deixo de ser pescador no final de 
semana. Qui eu adoro mexer em todo tipo de planta e animal. Então 
a associação dos pescadores para mim é uma coisa boa porque, eu 
tendo habilitação, eu tendo a carteirinha eu tenho habilitação para 
poder fiscalizar, para não acabar com o peixe, e muito menos fazer 
assoreamento de rios. Esse tipo de coisa eu posso chegar e explicar 
pra pessoa que está errado, pra isso poder deixar meu município um 
pouco melhor para se viver, né. E nos outros casos eu prefiro não 
participar. No caso, dá, dá associação de Arara, por exemplo. Dos 
agricultores, tem uma questão lá de conversar muito e fazer menos. 
Existe vários programas do governo por exemplo, construção de 
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cisternas e outras coisas... que é importante para região da gente 
aqui e... que melhora a vida do povo, mas eles não dão muito 
importância. Por exemplo, existe vários, vários projetos que já foi 
mandado para Emater e pra outros locais lá, que era pra mandar 
pros município, para casa do pessoal e eles não levam. Muitas 
vezes,deixam a cisterna voltar. A verba vem e eles deixam passar 
daquele prazo, que é uma coisa exorbitante, eles só querem saber 
dos salários dele se não faz e isso acaba prejudicando mais ainda na 
vida da gente. Já que a gente vive num lugar que não tem chuva 
constante e realmente não tem como produzir. 
 
 
 

  Refletindo sobre a modificação na sua visão de mundo, relata que esta mudou 

depois de ter estudado no PROEJA, pois, 

 

eu comecei a ter uma visão diferente já no inicio do curso e em 
relação a algumas técnicas que ajuda na vida da gente, né. Porque a 
gente não “tamos” no tempo das cavernas mais né. Então ensinou a 
gente trabalhar na realidade preservando terra, preservando planta, 
tudo isso que faz, preservando água. 
 

  Ao pensar sobre a sua vida se tivesse trilhado outro caminho, feito outras 

escolhas reafirma a decisão correta em estudar no PROEJA. Indagamos se ele tinha 

alguma relação com a terra antes de entrar no PROEJA e se esta mudou depois do 

curso.  

 

 

mudou, porque antes eu não tinha conhecimento do que era a terra, 
pra mim era só terra. Não tinha nada a não ser terra e os animais 
que a gente pudesse criar. Depois que eu entrei lá eu vi que a terra 
era uma vida, que as árvores era o pulmão do mundo, eu vi que a 
pessoa tinha que procurar produzir com qualidade, sem agrotóxico e 
nenhum tipo de coisa dessa, pra pessoa viver mais. E eu vi também 
que a terra em si era vida, que você olhar para terra e pensar que a 
terra não tinha nada e existe muita vida nela, em relação a micro 
organismos, os macros organismos, né! Então, tudo isso mudou. A 
universidade em si me ensinou que realmente a pessoa pra viver tem 
que saber 100 por cento do que está fazendo. Não é só por cima 
não, tem que fazer fazendo. 
 

 

  Pedimos para que ele refletisse sobre sua história de vida, antes e depois do 

PROEJA 
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Hoje eu me vejo uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais 
capacitada para produzir alguma coisa... em relação a antes... uma 
pessoa mais humana em relação até com o tempo que eu passei 
com os professores... com os outros alunos... a Universidade é um 
mundo, você aprende o modo de ser de todo mundo, você tem 
convivência com qualquer pessoa no mundo, que você quiser ir só 
muda a língua, você já sabe, né?!!!! 
 
 

Tem consciência dos seus avanços e limites e demonstra uma reconstrução 

identitária a partir da participação no curso do PROEJA, pois afirma que o curso 

contribuiu para mudanças na sua história de vida. Percebemos no seu relato um 

reconhecimento pessoal e social. Identificamos que o seu estágio de 

reconhecimento é visível e além do reconhecimento pessoal ele já se encontra no 

nível do reconhecimento profissional. Vejamos.  

 
 
O curso do PROEJA modificou... Modificou sim! Hoje eu tenho mais 
respeito... eu respeito mais tudo isso, não só terra e animais, mas 
respeito também ao próximo. Saber que existe hoje várias e várias 
vidas, né! Que as pessoas têm que ser respeitada... Querendo ou 
não.Tanto é o conhecimento deles(comunidade) em relação a isso, 
que têm vários aí que quando tem um problema em relação a animal 
ou algum tipo de doença, uma mamite, ou alguma coisa que 
aconteçam, eles vem recorrer a mim. Não vão mais como 
antigamente atrás de um veterinário lá na cidade de Areia a fora... 
antes eles iam buscar aperreado... Hoje quando vão fazer um parto 
ou quando tem um animal com mamite, eles vêm me chamar para 
poder olhar, para saber como ele tá para poder ser tratado... e eu 
aprendi isso lá... isso é uma grande coisa, não só para mim, como 
para a comunidade... serve para mim, para minha família, para minha 
comunidade... serve para todo mundo. Hoje, se toda a comunidade 
tivesse um técnico, mesmo que não tivesse tempo para estudar... 
para fazer um curso superior... mas se tivesse o curso de técnico, já 
era uma grande coisa... e eu hoje já tenho capacidade suficiente de 
competir com grandes empresas, não em relação a produção, mas 
em relação a qualidade... eu não fico para trás em nada que tem 
produção no meu pequeno sitio fica pra trás em qualidade das 
grandes empresas e tem produtos que são até melhores. Eu tenho 
encomendas de queijo de cabra e outras coisas mais, de São Paulo. 
Gente que levou uma vez, gostou do produto e veio atrás de mais 
porque sabe que faz bem, devido aos experimentos que eu estou 
fazendo com os conhecimentos que eu obtive lá. 
 
 
 

  Quando indagado, por fim sobre o seu futuro, responde que  
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É... pegar meu curso... pegar minha malinha... pegar minha 
consciência de saber de quem realmente me deu esse 
conhecimento, de quem realmente me deu a máquina para trabalhar 
hoje não é a mão é a cabeça... amaquina para trabalhar realmente é 
a cabeça... o computador da coisa é a cabeça... né? Eu sempre 
gostei de fazer experimento, uma coisa que eu sempre gostei e a 
Universidade e o curso do PROEJA em si, é... fez com que eu 
colocasse na cabeça, que era necessário, não só esperar por 
empresas, mas sim a pessoa fazer experimentos na própria terra, 
para fazer uma produção sustentável, para que não tenha 
dependência de outros países ou  de empresas ou seja, que tenha 
uma melhor qualidade no que faz e no que produz... 

 

 

4.1.2.2 Traços da história de vida de Domingos 

 

 

Domingos tinha, em 2009, 23 anos. É o filho caçula de 11 irmãos, sendo oito 

homens e três mulheres. Solteiro, reside com os pais na zona rural do município de 

Catanduba, em Sergipe. Durante a entrevista informou que não trabalhava e estava 

esperando o certificado de Conclusão de Curso para poder exercer a profissão. 

Considera a infância boa. Uma vez que estudou, brincou, e ajudou o pai no 

sítio, sempre que necessário. Relata que a família passava por dificuldades “Teve 

muita dificuldade assim em alimento”. Tem uma lembrança boa dos pais, pois os 

mesmo não estudaram, mas sempre o incentivaram a estudar. “Eles são pessoas 

boas que sempre incentivaram meus estudos, é... sempre me deram apoio no meu 

estudo e também no meu viver me educando muito bem...” Atualmente seus pais 

sobrevivem da pesca e da aposentadoria.  

Não lembra quando entrou na escola. Mas lembra da escola, “das amizades 

com o pessoal que até hoje eu tenho. Tem pessoas que me veem hoje em dia e 

ainda falam comigo. Até hoje, tenho o reconhecimento dos professores”. Sempre 

considerou a escola importante “pra nós ter uma aprendizagem, de ser alguém na 

vida...” 

A escola que frequentava era a do sítio onde morava. Multisseriada 

funcionava do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental. Relata que no início a 

escola era uma sala e uma biblioteca, mas que não tinha livros. Como os pais eram 

analfabetos, quem se responsabilizava por lhe orientar nos estudos eram seus 

irmãos mais velhos.  
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Descreve o período de alfabetização como “dificultoso um pouco, pelo fato de 

não ter livro pra mode nós estudar. Ir para casa e não ter um livro pra poder ficar 

pesquisando.” Este pode ser um dos motivos de ainda utilizar um tipo de linguagem 

menos apropriada com a escola e o meio urbano. Relembra que seus professores 

foram sempre muito companheiros e amigos. Gostava bastante de matemática e 

ciências na época. 

A escolha do curso técnico para estudar foi justificado “pelo fato de ser um 

curso técnico que eu queria ... queria pra minha vida. Foi o caso de eu morar no 

campo e também de conhecer novas pessoas e aprender... de ter uma profissão que 

eu possa me virar... que eu possa decidir minha vida...” Sua maior influência para 

estudar no PROEJA em Bananeiras veio dos pais e de alguns amigos que 

estudaram no CAVN. 

 

 

Bem... eu estudava em um Colégio Agrícola, há uns quatro anos 
atrás... eu fazia parte do MST e tinham algumas pessoas que 
estudou aqui e aí eles me falaram que aqui era bom “como você é 
um cara que busca a melhora pra sua vida, a inteligência, é muito 
bom pra você”. Foi aí que eu procurei um dirigente do MST e os 
coordenadores, ele me enviou pra cá. 

 

 

Atribui ao curso do PROEJA a melhoria das práticas realizadas no sítio onde 

mora, uma vez que “tem doenças nas plantas lá que antes eu não sabia e agora já 

deu para identificar o que era...” Para Domingos, o fato de o curso ser de alternância 

contribuiu para que pudesse aplicar os conteúdos estudados no curso Técnico 

Agrícola do PROEJA em prática, entre o período do Tempo Escola e o período do 

Tempo Comunidade. 

Sua relação com o meio ambiente mudou bastante depois do curso PROEJA, 

principalmente a relação com o meio ambiente, no caso específico o desmatamento. 

Na comunidade onde mora com os pais participa da associação de 

pescadores. Ministra cursos da área agrária, principalmente de Apicultura (criação 

de abelhas) e piscicultura (criação de peixes). Também acompanha as atividades do 

setor de produção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, 

contribuindo com “os conteúdos de projetos, planejamento e... a foram de manejo de 

solo e as de agricultura... contribui bastante... animais por exemplo”. Relata que 
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todos já percebem sua mudança depois que começou a estudar no PROEJA, pois 

“Mudei, porque antes eu não participava de nada e hoje estou participando... meu 

pai comenta que antes eu era uma pessoa desligada e hoje eu estou participando.” 

 Ao ser indagado sobre se sua opção por estudar em Bananeiras alterou sua 

trajetória de vida, informou que “Já parei para pensar, e acredito que a opção que fiz 

foi certa. Se tivesse escolhido outra área não estaria fazendo... conscientizado como 

estou fazendo hoje. Eu me sinto uma pessoa melhor depois deste curso”. 

 Reflete sobre sua trajetória e afirma que “Eu me vejo de outra forma... sou 

uma pessoa mais amadurecida, bem diferente com relação ao meu 

comportamento... sou uma pessoa bem diferente agora... Meus irmãos, meus pais 

todos me acham diferente agora...” 

 Está em um estágio de reconhecimento não apenas afetivo e familiar mas 

sim, já é possível perceber o reconhecimento social tão importante para seu 

desenvolvimento, pois “pelo fato de as pessoas já estarem me procurando, por 

exemplo, a pesca. As pessoas ficam me procurando para que eu organize a pesca 

na minha comunidade, pra orientar as pessoas  porque tem que fazer aquilo...” 

percebemos que se tornou referência nas atividades agrícola na sua comunidade.  

Para Domingos as pessoas da comunidade o veem como “uma pessoa 

incentivadora e que sempre está trazendo informação para a comunidade, pois 

sempre estou ajudando, organizando as pessoas para aprenderem mais sobre 

aqüicultura e apicultura e eles acham isto importante”. Acredita inclusive que é uma 

pessoa mais segura. 

 Por fim, indagamos se o PROEJA contribuiu para mudar sua história de vida. 

Vejamos,  

 

Contribuiu. Assim... por exemplo, pelo fato de eu ter vindo pra cá, eu 
já sabia que ele ia contribuir de uma forma diferente. Só o fato de 
conviver junto com outras pessoas, longe da família... e saber, 
conhecer a realidade de cada um que estudou comigo. 

 

 

 Esta modificação se concretiza inclusiva, na ampliação dos seus horizontes, 

pois pretende agora fazer o curso de Agronomia e trabalhar na área. 
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4.1.2.3 Traços da história de vida de Santos 
 
 
 
 Santos é um jovem que a época da entrevista, em 2010, tinha 21 anos, era 

solteiro, nascido na cidade de Livramento – PB e tem cinco irmãos. Não estava 

trabalhando, mas estava com uma proposta de emprego na cidade de Monteiro – 

PB, na área de técnico agrícola, na COPAGEON, local onde estagiou na área de 

assistência técnica aos assentamentos da região do Cariri. 

Sua trajetória escolar começou por volta dos oito anos. Morava na época com 

o avô no sítio, onde trabalhava e estudava. Lembra que a escola do sítio era 

carente, não havia merenda, mas tinha muitas brincadeiras como esconde-esconde, 

pega-pega, bola de gude, bola. Na época do plantio saia mais cedo para ajudar os 

avós na lavoura. Como era pequeno plantava puxando o boi para cultivar, buscando 

água, tirando leite, levando cabra para o curral. 

Sua principal lembrança da época da escola é quando a mãe comprou a 

primeira bolsinha de escola, pois andava com bolsinha de sacola. Relata que a 

escola na época representava “Modelo de aprendizagem para o ser humano. Não 

tinha muita cabeça de como era a escola, como os alunos se desenvolvia lá, ia mais 

com o intuito de aprender brincar e não de aprender”. Seus pais sempre o 

incentivaram. O pai era professor de Ciências e a mãe enfermeira. 

Lembra que entre os 14 e 15 anos foi transferido para a escola da cidade, 

pois não havia como estudar mais no sítio. Na cidade continuou com um bom 

desempenho na escola, principalmente nas atividades avaliativas como 

apresentação de trabalho, grupos de estudos. Considera que sempre teve boa 

desenvoltura. Com os professores e a direção tinha uma ótima relação. Era bem 

popular e procurava saber com os professores e diretores questões de esporte, 

promovia torneios nos finais de ano, era o presidente da classe, pois não existia 

grêmio livre na escola, só presidente de sala. 

Os conteúdos aprendidos na escola considerava importantes para sua vida, 

principalmente na época que morava no sítio, pois “meu avô, ele era analfabeto, 

assim às vezes fazia contas para ele, vendia leite, era importante porque ajudava”. 

Conheceu o PROEJA através da FETAG, que informou da parceria com o 

Colégio Agrícola Vidal de Negreiros. Foi incentivado pelos avós para estar na área 

técnica, pois gostava de bovino, caprino e se identificava com as atividades 
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agrícolas e na cidade de Livramento não existia um curso técnico, por isso resolveu 

vir para Bananeiras. 

Atribui ao curso do PROEJA a mudança na forma de se relacionar com a 

terra, pois depois que começou a estudar no curso técnico “a terra não é só pra 

trabalhar e trabalhar, a terra também cansa ninguém deve só retirar plantio de 

composto para não cansar, retirar muito dela”. Aprendeu várias técnicas de 

conservação e manejo ecológico de solo que servirão não só para o trabalho, mas 

também para a vida. 

Acredita que se não tivesse vindo estudar em Bananeiras “teria terminado o 

ensino médio e talvez arrumado oportunidade de emprego na cidade de Monteiro 

trabalhando pros outros e não pra mim”. Percebe que sua vida mudou e que as 

pessoas na sua comunidade já o reconhecem como técnico “as pessoas me veem 

como uma pessoa com muito esforço, que terminou o curso técnico agrícola, que 

estar ingressando no mercado de trabalho e me reconhecem como técnico”. Afirma 

que o curso mudou sua história de vida e que de agora em diante só quer “trabalhar, 

estudar, mais pra frente casar, construir uma família e viver”. 

 
 
4.1.2.4 Traços da história de vida de Maria 
 
 
 Maria tinha 33 anos na época da entrevista, era solteira e residia no distrito do 

Tabuleiro, município de Bananeiras. É filha de agricultores, sendo a mais nova de 

uma família de 13 filhos. Na época não estava trabalhando, mas participava do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bananeiras e da Associação de Moradores 

do Assentamento onde residem seus pais. 

Sobre a infância recorda as dificuldades 

 

 

Como a infância de qualquer filha de agricultor, muito trabalho, pouco 
dinheiro. Mas eu tenho boas recordações, uma família grande com 
doze irmãos mais uma família unida. Todo mundo ia crescendo e 
saindo devido as condições...são boas recordações não tenho do 
que me queixar, só agradecer a eles. 
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Começou a estudar por volta dos oito anos, não lembra ao certo.  No sitio que 

residia na época não tinha escola, por isso vinha estudar no povoado Tabuleiro. 

Vinha a pé juntos com seus irmãos, andava cerca de 6km todos os dias no translado 

da casa paraa escola e da escola para casa. Recorda que iniciou suas experiências 

na escola estudando a pré-escola, e para ela foi muito marcante. 

Sempre foi muito tímida, por isso acredita que teve poucas amizades na 

escola e praticamente não se relacionava com os professores durante este período. 

Mas, sempre valorizou muita a escola porque para ela “representava primeiramente 

uma esperança de mudar de vida. De estudar, de ter uma oportunidade de trabalho 

e ajudar meus pais ou então pelo menos ter as minhas coisas sem precisar deles”. 

Seus pais são analfabetos e sempre estudou sozinha, ninguém a auxiliava 

nas atividades que a professora passava para casa, mas ressalta com orgulho que 

nunca foi reprovada. Sua principal lembrança daquela época foi “quando aprendi a 

ler e escrever, pois eles não sabiam ler nem escrever era uma alegria ver um filho 

sabendo ler e escrever”. 

Ao ser indagada sobre como escolheu estudar no PROEJA em Bananeiras, 
relata que  

 
 
 

“eu sempre quis vir pra aqui só que a questão de passagem... aí... eu 
terminei o ensino médio no colégio estadual, aí fiquei sem fazer 
nada, ai a menina do sindicato de Bananeiras me falou do curso, ai 
eu me interessei achei a oportunidade de entrar e entrei”. 
 
 
 

 Informa que ficou mais de dez anos sem estudar.  E quando “o pessoal do 

sindicato, me convidou para fazer o curso e falaram muito bem da instituição, da 

UFPB, do curso, me influenciaram muito em vir fazer o curso”.Mas, lembra que 

gostou do curso desde o primeiro dia “eu gostei tanto das aulas práticas, do técnico, 

era muito boa a convivência com o pessoal no alojamento, tinha dia que eu ia pra 

casa, tinha dia que eu preferia ficar aqui”. 

Relata que mudou muito sua visão com relação à terra, antes não se 

preocupava em protegê-la e conservá-la. Mas, hoje, tem outra relação com a terra, 

só lamenta que  
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meu pai é cabeça dura, não quer segui o que eu digo, mais vejo de 
outra forma, porque antes tudo que agente ver lá queimava. Pai não 
pode queimar isso, deixa isso, ele vai ser limpo,certas coisas que eu 
falo pra ele e ele não entende devido a idade e devido não ter 
conhecimento, mas mudou bastante como eu via e como eu vejo 
hoje. 
 
 
 

Destaca que o curso do PROEJA contribuiu para sua vida profissional e 

também para a vida pessoal, uma vez que “Aprendi a conviver com as pessoas, 

respeitar mais.Você vive num quarto pequeno, com quatro pessoas. Você tem que 

calar as vezes também, as vezes isso é bom demais porque você aprende, leva pra 

vida, pro resto da vida. Gostei demais, tudo que aprendi, que vivi aqui, eu posso 

dizer que foi bom pra mim”. Afirma ainda que ela mesma mudou muito; eu era muito 

fechada, mais do que sou agora, então com a convivência com pessoal... e tudo 

acho que eu me abri mais, o convívio com  o pessoal aqui,  agente não só convive 

com o pessoal de turma mais também, do alojamento, isso é bom, você se abre 

mais, se comunica”. 

Durante a entrevista indagamos se as pessoas reconhecem que ela mudou 

sua forma de agir depois do curso PROEJA, e ela relatou que “muita gente até fala 

que “depois que você entrou na universidade parece outra pessoa”, não sei onde, 

que forma tão falando, se referindo, se na forma de falar, aqui na forma que chego 

nelas, mais muita gente me fala isso”. 

No entanto, quando indaguei se a comunidade em que ela mora reconhece 

seu trabalho, sua expressão foi de tristeza ao afirmar que “ninguém tem visto meu 

trabalho”. Mesmo tendo consciência que suas atividades não são reconhecidas 

porque “não deixei mostrar isso, eu não deixei mostrar isso pra eles”, lamenta. 

Por fim, destaca que o curso foi muito importante contribuiu “tanto no estudo, 

no conhecimento, na minha relação com as pessoas me ajudou em tudo”. E busca 

agora trabalhar na área e aproveitar o conhecimento adquirido durante o curso. 
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4.1.2.5 Traços da história de vida de Batista  

 

 

 Batista tinha na época da entrevista 34 anos, tem 10 irmãos e reside no 

assentamento Santa Vitória próximo a Passa e Fica, Rio Grande do Norte. É casado 

há oito anos e tem dois filhos. Trabalha como agricultor cria gado e “um monte de 

coisas (Batista)”, tais como: ou, cabra, galinha, alguns suínos e quanto a agricultura, 

planta macaxeira, feijão, milho e cana de açúcar. 

 No assentamento já participou de várias atividades para organização da 

comunidade. Já foi tesoureiro, secretário, fiscal da Associação de Moradores e não 

foi presidente “porque não quis”. 

 O que recorda da infância é, principalmente, o período destinado ao trabalho 

“na roça é só direito a trabalhar... nós não tivemos lazer nenhum... papai não 

deixava a gente jogar bola... ou a gente tava no roçado ou tava em casa”. No roçado 

plantavam tudo, pois sobrevivam da agricultura. 

 Sua relação familiar foi conturbada, devido ao vício do pai pela bebida, que o 

tornava violento; “quando a gente fazia alguma coisa que meu pai não gostava ele 

batia... batia com tudo... e o pior é que todos apanhavam, mesmo sem fazer nada, 

para ninguém mangar do outro”. Seus três irmãos mais velhos casaram cedo, para 

poderem sair de casa, pois não suportavam o autoritarismo do pai. No entanto, 

mesmo com o passar dos anos a relação familiar ainda permanece da mesma 

forma. Seu pai continua bebendo, só que agora não trabalha mais. 

Ao se referir a sua mãe, demonstra muito carinho e respeito.  

Ao ser indagado sobre o período que iniciou os estudos, lembra que foi cedo, 

porém não sabe precisar a data. Considera-se muito esforçado, “lá em casa o mais 

interessado era eu. Eu sabia a cartilha todinha”. Pensava durante a infância em 

estudar e fazer o curso de Direito, porém, como teve que trabalhar jovem não pode 

terminar os estudos e desistiu logo do sonho. 

Na escola seu comportamento era reflexo da violência que sofria em casa, 

pois de tanto o pai dizer que ele não deveria levar desaforo para casa, suas atitudes 

eram de intolerância e sempre que sofria qualquer brincadeira por parte dos colegas 

de escola “o pau ia logo quebrando”.  

Lembra com carinho da primeira professora, que também residia no sítio e 

conhecia seus pais. Tem uma enorme gratidão, pois sempre que ocorriam 
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desentendimentos na escola com os colegas a professora o protegia, pois conhecia 

as atitudes violentas de seu pai. 

A tarefa da escola, que eram passadas para Batista realizar em casa, fazia 

sozinho e ninguém tinha disponibilidade para auxiliá-lo. Relata que gostava muito de 

ler e por isso não tinha muitas dificuldades. Um fato marcante para ele durante este 

período era a compra dos cadernos para estudar, pois eram comprados escondidos 

pela mãe, uma vez que o pai proibia a compra de material escolar. 

Parou de estudar ao terminar o Ensino Fundamental e foi morar na cidade de 

Natal. Neste período tinha que trabalhar para se sustentar e não teve mais como 

estudar. Soube tempos depois, por um sobrinho, que estava aberto o período de 

inscrição para o curso PROEJA em Bananeiras, em regime de alternância. Como já 

estava casado e morando no Assentamento analisou as possibilidades e resolveu 

voltar a estudar. 

Sua relação com a terra mudou muito durante o desenvolvimento do curso. 

Suas práticas agrícolas foram reorientadas e hoje se considera mais consciente e 

responsável pelo meio ambiente.  

 

 

Antes eu não plantava mais verdura... só batata e ai estava 
plantando de forma errada, sabe! Depois das aulas eu comecei a 
fazer diferente e muita coisa foi melhorando... eu praticava tudo que 
era ensinado na escola. 

 

 

 Relata que os conhecimentos que foram sendo aprendidos fazia questão de 

repassar para os outros agricultores do assentamento. Mas, teve dificuldades, pois 

“aqui como em qualquer lugar tem gente que não gosta de orientação...”. No 

entanto, mesmo com dificuldades continuou orientando aqueles que querem. Reflete 

que seu sonho era estudar para se formar em Direito, porém como não foi possível, 

se sente realizado com o curso Técnico, pois é um curso que contribuiu para 

modificar seu trabalho, seu lote, seu assentamento e também o meio ambiente. 

 Ao ser indagado sobre o reconhecimento dos familiares e amigos, afirma que 

hoje “eles me veem diferente, demonstram um respeito maior, me escutam mais... 

hoje eu falo com um... falo com outro... eles me perguntam a opinião... acho que 

eles confiam em mim.” Indagamos, ainda, sobre como ele se via depois do curso “eu 
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fui fazer o curso, não pra arrumar um emprego, mas para melhorar meu lote... hoje, 

eu acho que não sou mais o mesmo não... eu tenho mais confiança em mim”. 

 Para o futuro afirma que vai continuar estudando para poder cursar na 

Universidade o curso de Agronomia ou Medicina Veterinária “É o meu sonho... e 

hoje eu sei que posso chegar lá...”. 

 

 

4.1.2.6 Traços da história de vida de Silva 

 

 

 Silva, tem 24 anos, solteiro, tem oito irmãos, sendo 4 casadas e os demais 

são solteiros e residem com os pais. Sua mãe é gari e o pai agricultor. Reside em 

São Vicente, município do sertão da Paraíba. Atualmente não está estudando e sim 

trabalhando como técnico agrícola e ajudando na rádio comunitária. 

 Na infância trabalhou ajudando o pai que é agricultor. Vendia frutas e 

verduras do sítio em que os pais trabalhavam, em um carro de mão. Durante este 

período, entrou e saiu da escola por diversas vezes. Começava e em seguida 

desistia. Por isso, considera que os estudos só iniciaram de verdade aos 10 anos de 

idade.  

Sempre teve uma boa relação com os amigos e professores na escola. Na 

sua família foi o primeiro a ter uma formação. Seus pais sempre valorizaram os 

estudos, mas só foram alfabetizados. Sobre as dúvidas da escola nunca teve ajuda 

em casa, se virava sozinho. As aprendizagens da época eram importantes, pois 

contribuíam para ajudar no trabalho com os pais. 

 Relata que na época da escola “Tudo era diferente! As pessoas eram 

diferentes as relações eram outras... as pessoas conversavam mais umas com as 

outras... Hoje em dia é muito diferente”. 

 Soube do curso do PROEJA através da presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de São Vicente. Só que as informações da presidente não se 

concretizaram, pois veio para Bananeiras cursar Técnico Agrícola e o Ensino Médio 

em 50 dias. Só após o inicio do curso é que ficou sabendo que os 50 dias 

informados se referia ao período de alternância e que essa alternância seria durante 

3 anos.  
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 Inicialmente relata que não ficou entusiasmado pelo curso, mas não desistiu 

porque pensava nos pais, primeiro pelo incentivo e depois porque eles tiveram que 

pedir dinheiro emprestado para poder comprar o material didático solicitado pela 

escola. Depois de alguns meses começou a gostar e hoje se diz apaixonado pela 

profissão de técnico agrícola. Nunca pensou em estudar o curso técnico. 

 Trabalha na CONAP, prestando assistência técnica nos assentamentos do 

MST e da FETAG, através do INCRA. 

 Sua visão de mundo mudou muito depois de estudar o técnico agrícola, pois 

antes não pensava em sair de São Vicente. Mas, hoje, pensa em continuar seus 

estudos fazendo graduação, mestrado e doutorado. Não pretende mais parar. 

Lamenta que suas orientações são melhores recebidas pelos colegas dos pais 

assentados e não propriamente pelos pais. Uma vez que presta assistência no 

assentamento em que seus pais residem. 

 Reflete que sua visão sobre a terra e agricultura mudou, pois tinha aquela 

visão que as coisas da agricultura eram assim e iria continuar assim para sempre. 

Hoje, não! Aprendeu a valorizar o saber popular, a considerar as novas práticas 

agroecológicas, sem veneno.  Comenta que sua relação com a terra mudou para 

melhor... Sempre pensou que para mudar as práticas agrícolas teria que ter muito 

dinheiro, e hoje percebe que não. 

 Percebe que as pessoas o veem de forma diferente, mudaram a visão que 

tinham dele, depois de fazer o curso. Grande parte o considera um profissional que 

domina tudo, inclusive tem mais expectativas com relação aos seus conhecimentos, 

às vezes ele tem que explicar que é apenas técnico agrícola e não Agrônomo ou 

Veterinário. Fala com satisfação que hoje, na rádio comunitária, tem um programa 

de orientação agrícola, motivo de muito orgulho! Depois do PROEJA, começou a 

perceber as potencialidades da região e entender que existe esperança... Antes as 

perspectivas como jovem de uma pequena cidade do interior era ser funcionário da 

prefeitura ou emigrar para São Paulo para trabalhar como pedreiro ou carpinteiro... 

hoje ele pensa em fazer a diferença na sua comunidade. Reconhece-se diferente. 

 Para o futuro, acredita não existir mais obstáculos e tem certeza que vai 

conseguir alcançar seus objetivos. 
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4.1.2.7 Traços da história de vida de Oliveira 

 

 

 Oliveira é um jovem de 24 anos. Durante a entrevista Oliveira informa que o 

seu pai é falecido, no entanto ao verificarmos os dados da secretaria do CAVN, 

constatamos que não consta na certidão de nascimento o nome paterno. Tem seis 

irmãos, mas relata que não foram criados juntos, pois ele foi criado com seus avós 

na zona rural. Atualmente reside na cidade de Pilar, estado da Paraíba, pois “meus 

avós que moravam no sítio, já estão com certa idade... não tem mais condições de 

trabalhar, estão morando nas casas das filhas... eu também to na casa das filhas 

deles, minhas tias”. 

É solteiro e não tem filhos. Quando tem um tempo vai para o sítio ajudar os 

tios que residem na zona rural e planta milho, feijão, macaxeira e criam gado. Mas, 

na maior parte do tempo se dedica a estudar para o vestibular, já fez a inscrição e 

optou por concorrer para as vagas do curso de Ciências Agrárias.  

 Ao recordar a infância destaca que “como a de todas as crianças que mora na 

zona rural, nasce e cresce. No início vive de brincadeira e depois é só trabalho 

pesado”. Sua relação com o trabalho se inicia por volta dos 10 anos de idade no sítio 

onde morava com o avô, período em que também estudava em uma escola estadual 

localizada nas proximidades de sua residência. 

Ao indagarmos sobre os principais fatos que marcaram o período escolar, 

lembra que considerava a escola importante e “aprendi muito com os professores... 

hoje eles não estão mais lá... questões políticas... o estudo serviu muito... foi com 

eles e por causa deles que hoje eu estou aqui. Os professores sempre me deram 

força e coragem para eu seguir... caminhar... continuar nesta luta”. Recorda ainda 

das brincadeiras, dos jogos, dos amigos. Por ter mãe e avós analfabetos, não tinha 

ajuda em casa nas atividades da escola, e caso aparecesse dúvidas, tinha que 

resolver sozinho. Revela que sempre foi um menino tímido, que fala pouco, mas que 

fala o que sente. 

Estudou na escola localizada no campo até a 5ª série. Durante esse período 

escolar foi reprovado na 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental, atribui a sua 

reprovação as bagunças que realizava juntos com os amigos. Recorda que a escola 

era pequena, na sua sala estudavam cerca de 20 alunos. Dos professores que 

marcam seu período escolar no campo, lembra-se de D. Helena, Nilma e 
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Mariangela, que eram meigas e exigentes e por isso consideram que elas 

contribuíram para sua continuidade nos estudos. 

 Recorda que sempre se envolveu nas atividades da comunidade...  
 
 

“Quando eu vivia na comunidade, lá no sítio... eu participava... dos 
conflitos internos que tinha... o que aliás houve muito... eu participava 
das reuniões. Participava do plantão... como é que tá a 
comunidade... sobre o próximo conflito... Mas agora não tem mais 
conflito não... Tem não... teve... nós ganhamos e agora mesmo 
parou... todo mundo é posseiro, todo mundo tem suas terras, todo 
mundo tá trabalhando e agora não tem mais conflito”. 

  

 

 Após a posse da terra continuou participando da associação de moradores do 

assentamento e foi através da presidente desta associação que soube que o Colégio 

Agrícola de Bananeiras estava com as inscrições abertas para a seleção do curso 

Técnico Agrícola PROEJA, e que cada organização poderia indicar jovens e adultos 

para se submeter ao processo seletivo destinado, especificamente, para estes 

sujeitos. A associação indicou dois jovens, só que o seu colega desistiu e ele 

permaneceu. Na época da seleção teve dúvidas se deveria ou não vir para o CAVN, 

pois já estava estudando a 3ª série do Ensino Médio e a seleção era para os jovens 

e adultos que houvessem concluído o Ensino Fundamental, ou seja, deveria cursar 

novamente a 1ª e 2ª series do Ensino Médio. No entanto, tinha vontade de fazer um 

curso profissionalizante e de conhecer outras escolas, outras realidades. 

 Para a escolha do curso sofreu uma forte influência dos seus avós, pois estes 

sempre batalharam muito para os filhos estudarem, mas nenhum tinha concluído os 

estudos e como eles o viam como uma pessoa que queria aprender, o incentivaram 

muito. Também os professores do Ensino Médio da escola que estudavam foram 

consultados e estes também o incentivaram.  

 Sobre a vivência de estudos no curso PROEJA relata que foi muito 

importante. Relata que sempre trabalhou na agricultura sem preservar a natureza, e 

após o início das aulas começou a ter outra visão, e perceber o quanto as práticas 

agrícolas realizadas por seus avós e tios eram erradas, pois estes desmatavam e 

não preservavam, não cuidavam do solo, colocavam veneno nos cultivos quando 

apareciam pragas e doenças. Destaca que os conhecimentos agroecológicos foram 

importantes, e que a metodologia da alternância desenvolvida na proposta do 
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PROEJA não contribuiu para sua aprendizagem. Gostaria que o curso fosse todo 

presencial para que pudesse aprofundar mais as práticas agrícolas realizadas nas 

disciplinas. 

 Durante o ensino médio, cursado e não concluído na cidade de Pilar, tinha 

como sonho ser professor de Inglês, no entanto, após o término do curso Técnico 

Agrícola continua com o sonho de ser professor, porém agora seu desejo é de atuar 

na área agrícola. 

 Destaca a mudança de perspectivas de vida, após o curso PROEJA, uma vez 

que reconhece que se tivesse concluído o curso médio, possivelmente estaria em 

casa ajudando o tio no sitio, mas não tinha outras possibilidades de melhoria das 

condições de vida, estaria em casa “só comendo e dormindo...”. E, hoje, após o 

PROEJA, se percebe diferente, as pessoas o tratam diferente, os amigos o 

respeitam... O veem como profissional. Na associação ele está contribuindo nas 

orientações e acredita que está modificando as práticas dos agricultores. No 

entanto, destaca que encontra muita resistência com os agricultores mais velhos, 

mas que não vai desistir pretende melhorar o que é e melhorar as pessoas, deseja 

continuar estudando... 

 

 

4.1.3 Indicadores decorrentes da teoria de Honneth para analise das categorias 

teóricas identidade e reconhecimento  

 

 Para compreendermos melhor como o curso contribuiu nas reelaborações das 

identidades e do reconhecimento elegemos alguns indicadores para nos guiar 

durante o transcorrer da pesquisa: 

 

4.1.3.1 Identidade, Reconhecimento e Família 

 

Escolhemos este primeiro indicador por compreendermos que é na relação 

familiar que nos constituímos. Uma experiência familiar contribui para a formação de 

identidades. Essa identidade é constituída a partir da primeira forma de 
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reconhecimento com que nos deparamos que é o amor, constituído como relação 

primária e que pode se apresentar como amizade, carinho, afeto.  Esta é a forma 

mais elementar de reconhecimento, e por si só não pode levar a formação de 

conflitos sociais. Ainda que em toda a relação amorosa esteja impregnada de uma 

dimensão existencial de luta, na medida em que o equilíbrio entre os egos se dá 

pela delimitação e superação de resistências recíprocas, esta é uma luta restrita aos 

círculos de relações primárias, não se tornando assunto de interesse público. 

Porém, proporciona ao grupo ou comunidade as relações de solidariedade entre 

sujeitos individualizados e coletivos, uma vez que, a tolerância para com a 

particularidade individual da outra pessoa desperta o interesse afetivo por essa 

particularidade. Portanto, essa forma de reconhecimento mútuo oportunizaria a 

constatação de cidadãos como pessoas de direitos não como membros de uma 

coletividade, mas, também, como sujeitos biograficamente individualizados. 

 Discutir sobre a categoria família a partir da formação da identidade e do 

reconhecimento dos jovens e adultos do PROEJA nos remete ao relato de suas 

histórias de vida: 

 

Meu pai era maestro e tinha boas condições de vida, porém ao 
separar de minha mãe deixou os filhos passarem muitas dificuldades 
financeiras, minha mãe não era alfabetizada e nem tinha trabalho 
fixo...meu pai separou dela, quando a gente era pequeno... muitas 
crianças juntos num casa só e minha mãe criando agente só... 
ééééé... e eu por ser um dos mais velhos, eu resolvi largar a escola 
para poder trabalhar... fiquei um tempão sem poder estudar... pra 
poder ajudar em casa... Eu fui trabalhar com oito anos de idade. 
Comecei a vender coxinha, vender dimdim, laranjinha. Vendia picolé, 
então sempre tava fazendo alguma coisa para poder ajudar minha 
mãe e isso não deixa de ser uma prioridade pra mim não, porque 
isso me ajudou muito também.   (Goiano, 29 anos). 
 
Sou o caçula de 11 irmãos. Meus pais são analfabetos, e mesmo 
assim, sempre tive apoio em casa para estudar. Eles são pessoas 
boas que sempre incentivaram meus estudos, é... sempre me deram 
apoio no meu estudo e também no meu viver me educando muito 
bem... Minha infância foi assim... como posso dizer... assim... foi boa. 
Por parte de eu ter estudo... de meu pai me dá estudo. Teve muita 
dificuldade assim em alimento (Domingos, 23 anos). 
 
Meu pai era professor de Ciências e minha mãe enfermeira. Meus 
pais sempre me incentivaram para estudar. Comecei a estudar na 
escola no sítio, porque morava com meu avo e ajudava no trabalho, 
depois mudei para a rua e continuei estudando. (Santos, 21 anos) 
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Sempre morei no sítio, tenho 12 irmãos e meus pais são agricultores. 
Não sabiam ler nem escrever... mas me deixavam ir para a escola 
com meus irmãos. Nunca tivemos muitos problema além da 
pobreza... é... sempre fomos muito pobres... muito difícil... muito 
trabalho, pouco dinheiro. Mas tenho boas recordações, uma família 
grande com 12 irmãos pode se imaginar o trabalho que dar. Mas 
uma família unida e todo mundo foi crescendo e foram saindo de 
casa devido as condições que eram poucas, mais são boas as 
recordações, não tenho do que me queixar e sim agradecer a eles. 
(Maria, 33 anos) 
 
Minha familia vou abreviar... sempre teve muito problema.Devido ao 
vício do meu pai pela bebida que o tornava violento muitas vezes 
quando a gente fazia alguma coisa que meu pai não gostava ele 
batia... batia com tudo... e o pior é que todos apanhavam, mesmo 
sem fazer nada, para ninguém mangar do outro. Por isso, meus três 
irmãos mais velhos casaram cedo, para poderem sair de casa, pois 
não suportavam o autoritarismo do meu pai. No entanto, mesmo com 
o passar dos anos a relação familiar ainda permanece da mesma 
forma. Meu pai continua bebendo, só que agora não trabalha mais. 
(Batista, 34 anos) 
 
Sempre morei na cidade, mas meu pai trabalhava no sitio. Sou o filho 
homem com mais sete mulheres. A casa das sete mulheres... fora 
minha mãe. Sou o filho do meio. Minha relação com minha família 
sempre foi boa, a vida era dura, mas a relação era boa. (Silva, 24 
anos) 
 
Minha família... são meus avós. Meu pai é falecido... tenho seis 
irmãos, mas não fomos criados juntos...fui criado por meus avós. 
Minha mãe ficou com os outros filhos. (Oliveira, 24 anos) 
 
 
 

 Encontramos em cinco dos relatos descritos a constituição tradicional da 

família (pai, mãe e filhos) e percebemos que esta ainda faz parte da história de vida 

da maioria dos entrevistados (Domingos, Maria, Batista, Santos e Silva), com 

exceção do relato de um dos entrevistados (Goiano), que expôs a separação dos 

pais. No caso de Oliveira encontramos uma constituição familiar sem a figura do pai 

biológico, mas com a presença dos avós maternos. Só percebemos uma ausência 

de referência paterna no caso de Batista, que mesmo tendo o pai vivo, retrata a 

violência doméstica e o alcoolismo nas relações familiares. 

 Por terem vivido parte de suas vidas no campo apresentam uma constituição 

familiar baseada no patriarcado. Apesar de autores como Medeiros (2008), afirmar 

que o mundo contemporâneo estar passando por um período de transição, onde o 

enfraquecimento do patriarcado é uma característica da constituição familiar atual, 
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na zona rural, local onde os entrevistados em sua maioria viveram durante a infância 

com seus familiares, esta constituição familiar ainda é bastante presente.  

 Nos relatos percebemos as dificuldades econômicas dos entrevistados. Todos 

recordam a falta de condições de sobrevivência, as dificuldades por terem que 

ajudar os pais no roçado através do trabalho “duro”, na feira, vendendo dindim, ou 

cuidando dos irmãos mais novos. São narrativas que apresentam a desigualdade 

econômica brasileira principalmente no campo.  

Estes jovens e adultos do PROEJA advém de uma realidade eminentemente 

agrícola, discriminada, marginalizada e de grande pobreza, carregam o estigma de 

“subclasse”, fato que lhe dificulta o reconhecimento social por não ser “permitido” 

ambicionar ou lutar para ter outra identidade. Pois possivelmente “foram excluídos 

do espaço social em que as identidades são buscadas, escolhidas, constituídas, 

avaliadas, confirmadas ou refutadas (BAUMAN, 2006), levando em consideração a 

situação econômica no qual se constituíram.  

 É no interior das estruturas familiares que formas de socialização são 

adquiridas, valores e aprendizagens são conduzidos proporcionando a formação de 

identidades, de formas de conviver com ele mesmo e com o mundo (sociedade e 

comunidade). No caso específico dos nossos jovens e adultos entrevistados, as 

marcas das experiências familiares foram responsáveis por mudanças nas suas 

histórias de vida, como relata Batista “Devido ao vício do meu pai pela bebida [...] 

meus três irmãos mais velhos casaram cedo, para poderem sair de casa, pois não 

suportavam o autoritarismo do meu pai”. Para Goiano a separação do pai ocasionou 

o abandono da escola “[...] muitas crianças juntos numa casa só e minha mãe 

criando agente só[...] e eu por ser um dos mais velhos, eu resolvi largar a escola 

para poder trabalhar... fiquei um tempão sem poder estudar... pra poder ajudar em 

casa... Eu fui trabalhar com oito anos de idade[...]”. Estas narrativas demonstram 

que as dificuldades econômicas e a violência presentes nas suas relações familiares 

ocasionam a negação do acesso à escolha a uma identidade. Vejamos o que nos 

diz Bauman (2005) sobre isto 

 

à escolha da identidade, que não tem direito de manifestar suas 
preferencias e que no final veem oprimidos por identidades aplicadas 
e impostas por outras identidades de que eles próprios se ressentem, 
que estereotipam, humilham, desumanizam, estigmatizam [...] 
(BAUMAN, p. 44, 2005). 
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É importante destacar, conforme relatamos anteriormente que estamos 

entendendo o indicador família como primeira instituição social onde se internalizam 

normas e valores, assim como formas de relacionamentos com os outros, com o 

mundo e com ele mesmo, e lócus de aprendizagens contínuas.  

Por isso, o caso de Oliveira é importante que seja apresentado, pois durante a 

entrevista, ao ser indagado sobre a sua constituição familiar, o mesmo relatou que 

seu pai não era vivo, no entanto, ao analisarmos sua documentação na secretaria do 

CAVN identificamos a ausência da denominação paterna o seu documento de 

identidade. Por isso, acreditamos que aexperiência de abandono que vivera, por seu 

pai não o ter reconhecido ocasionou o sentimento de timidez e de rejeição a que ele 

se refere ao iniciar a entrevista “[...] Não tenho muito a dizer... minha fala é muito 

minha... sou muito tímido... minhas palavras não tem muito importância [...]”. Esta 

situação ainda não está resolvida na sua constituição indentitária, mesmo com a 

convivência com os avós maternos, pois prefere informar que este está morto a 

assumir a sua rejeição. 

Portanto, a construção da identidade de Oliveira teria sido comprometida em 

virtude de tal experiência de desamor, de rejeição. Sem contar as demais condições 

sociais a que foi submetido.Situação econômica precária e indefinida até hoje, pois 

não sabia ainda que caminho seguir... pretendia estudar, continuar a Universidade, 

mas morar com o avô e ajudar ao tio no sitio ainda era uma atividade que iria 

desempenhar. Portanto, vivia neste momento, um período de incertezas.  

Para Domingos, Santos, Silva e Maria a família se apresenta como condutora 

de uma relação harmônica, “sem problemas”.  Mesmo com muitos filhos (12 filhos na 

família de Maria e 8 no caso da família de Silva), sem condições de sobrevivência, 

os problemas econômicos e financeiros não afetaram sua relação familiar, 

aparentemente.  

A relação familiar harmônica ocasiona para Honneth (2009) a forma mais 

elementar de reconhecimento que é o amor, este não contém experiências morais 

que possam levar por si só a formação de conflitos sociais. Por isso, os jovens e 

adultos que tiveram durante a constituição identitária, relações de respeito na 

família, possivelmente enfrentarão, posteriormente, com maior segurança os 

conflitos ocasionados pela falta do direito e da estima social (HONNETH, 2009), as 

duas outras categorias consideradas por Honneth como formadora de Identidade. 
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4.1.3.2 Identidade, Reconhecimento e a escola 

 

 A escolha do curso é um indicador que denominamos inicial para a pesquisa, 

pois a busca por uma formação profissional atende a objetivos diversos. Se 

levarmos em consideração a localização geográfica dos educandos, as condições 

sociais e financeiras e a própria história de vidas dos educandos pesquisados 

teremos caminhos diferenciados durante o percurso de formação.  

Citamos como exemplo, relatos de educandos matriculados nos cursos do 

CAVN, registrados durante os anos de minhas experiências como coordenadora 

pedagógica, que buscam através dos estudos nos cursos agrários adquirirem 

conhecimentos necessários para modificação das práticas desenvolvidas há anos 

pelos familiares e com isso melhorarem as condições de trabalho da região; 

melhoria individual, através da elevação da formação profissional; alguns gostariam 

de retornar as suas comunidades; tornarem grandes proprietários agregando valor 

aos produtos produzidos; buscavam a melhoria da relação do homem com a terra e 

a melhoria da qualidade de vida de suas comunidades; sair de casa; trabalhar na 

área técnica escolhida; ajudar os familiares, etc. 

Como podemos perceber, ao investigarmos os propósitos iniciais de ingresso 

dos educandos nos cursos pesquisados poderemos compreender que modificações 

foram sendo produzidas e tomaram corpo após o término do curso, nas histórias de 

vida dos sujeitos pesquisados. 

Cada proposta pedagógica de cursos de formação, de uma maneira geral e 

de cursos de formação profissional especificamente, apresentam objetivos quanto 

ao perfil do educando que se deseja formar. Tais propostas, ao serem aprovadas 

por seus conselhos, indicam as bases teóricas e os princípios que nortearão a 

organização curricular destes cursos.  

Nos cursos ofertados através da modalidade PROEJA, os princípios já 

apresentados, anteriormente, indicam existir a necessidade de inclusão de milhares 

de jovens e adultos trabalhadores, no sistema formal de ensino, com o intuito de 

que, após a conclusão dos estudos, estes educandos possam intervir nas suas 
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comunidades, sítios, vilarejos, bairros e cidades, transformando-os, no sentido de 

torná-las mais humanos e socialmente justos.  

Nesse sentido, espera-se que a formação recebida, tanto pessoal quanto 

profissional possibilite um processo de reflexão e redirecionamento das histórias de 

vida dos educandos, permitindo uma modificação social e identitária, através das 

aprendizagens adquiridas. Por isso, o relato das alterações ocorridas na percepção 

dos educandos, ocasionadas pela vivência em sala de aula e nos ambientes 

escolares, quanto a sua vida, da comunidade e da sociedade para que se possam 

ter idéias ou conhecimentos sobre as possíveis modificações ou como esses 

educandos relatam ou reapresentam suas trajetórias. 

Iniciamos nossa análise observando que em suas narrativas os jovens e 

adultos enfatizaram a gratidão aos estudos, uma vez que os pais de Silva, Domingos 

e Maria não foram alfabetizados, os mesmos destacaram o desejo destes para com 

os filhos de não permanecerem nas mesmas condições. O único caso em que 

encontramos pais alfabetizados é na família de Santos, no entanto, como ele morou 

com os avós até, aproximadamente os dez anos, também relata o incentivo aos 

estudos por parte de seus familiares. Este incentivo é motivo de gratidão, 

demonstrando o valor que os educandos atribuem ao estudo. 

Apresentamos abaixo o que apreendemos da categoria escola a partir dos 

jovens e adultos pesquisados: 

 

Eu entrei na escola com 7 anos de idade e só fiquei dois anos. 
Desisti...foi... estudei dois anos e larguei para trabalhar e depois 
insisti de novo [...] Sempre estudei em escola pública, mas fiquei 
muitos anos... uns quatro a seis anos sem poder estudar devido ter 
que trabalhar muito em casa, de manhã, a tarde e a noite [...] voltei a 
estudar uns cinco, ou seis anos depois. Foi quando eu vi que minha 
família tinha uma certa estabilidade, estava estabilizada [...]tenho 
muita lembrança boa da escola... e muita ruim também. Boa em 
relação aos professores, que sempre, sempre procurou melhorar o 
ensino, sempre procurou ensinar o que é certo. E por outro lado 
também, tinha muitas coisas ruins com relação a segurança. Hoje, 
piorou um pouquinho mais do que era, mas antigamente não deixa 
de ser também violento (Goiano, 29 anos).  
 
O que me marcou mais... foi assim... as amizades com o pessoal que 
até hoje eu tenho. Tem pessoas que me vêem hoje em dia e ainda 
falam comigo. Até hoje, tenho o aproveitamento da escolaridade dos 
professores. Na época eles não eram formados, mas foram 
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evoluindo e até hoje chegaram a se formar e assim... foram 
evoluindo cada vez mais. (Domingos, 23 anos) 
A escola era carente, como era no sitio não tinha lanche você sabe 
no sitio vai mais com o intuito do lanche do que aprender como era 
pequena. Lembro também das brincadeiras [...] Modelo de 
aprendizagem para o ser humano não tinha muita cabeça de como 
era a escola como os alunos se desenvolvia lá ia mais com o intuito 
de aprender brincar e de aprender [...]14 e 15 anos com os alunos 
era boa, tinha bom desenvolvimento na escola em apresentação de 
trabalho, nos grupos para fazer apresentação de trabalho, boa 
desenvoltura, com os professores também era ótima, os diretores 
gostavam de mim, se relacionava bem porque era bem popular 
procurava saber com os professores e diretores questões de esporte, 
promovia torneio nos finais de ano era o presidente da classe, não 
existia grêmio só presidente de sala[...] (Santos, 21 anos) 
 
Não lembro que idade eu tinha quando comecei meus estudos, eu 
era pequeno... não sei... talvez uns 7 ou oito anos [...] Eu gostava da 
escola... sabia a cartilha todinha... Minha mãe colocava a gente na 
escola contra a vontade do meu pai... ele só queria que a gente 
trabalhasse, somente... mas minha mãe colocava e comprava os 
cadernos escondidos [...] eu lembro que eu brigava muito... tinha 
uma professora que eu gosto dela até hoje... ela me protegia... 
assim... quando eu brigava ela não contava pro meu pai, pois sabia 
que eu ia apanhar, ele era muito bruto [...] Da escola eu lembro desta 
professora e do meu sonho de fazer Direito, queria ser juiz... mas tive 
que trabalhar e deixei a escola...  ( Batista, 34 anos) 
 
Meu contato com a escola começou cedo, só que entrava e saia dela 
com bastante frequência... só comecei mesmo a estudar por volta 
dos 10 anos... tinha que trabalhar... vendia frutas e verduras do sítio 
em um carro de mão de casa em casa, durante a semana e no 
domingo na feira[...] nunca tive muitos  problemas na escola... meus 
pais valorizavam muito os estudos, apesar de serem analfabetos [...] 
A escola naquela época era outra, não tinha violência, falta de 
respeito, os alunos respeitava mas... tudo era diferente. (Silva, 24 
anos) 
 
Eu gostei muito do período da pré-escola, foi meu primeiro contato 
com a escola [...] Sempre sentei lá atrás... eu era muito calada... 
nunca gostei de contato com professor e alunos... acho que era meu 
jeito... eu sou tímida... [...] a escola representava uma esperança de 
mudar de vida... de ter uma oportunidade de trabalhar, né. E ajudar 
meus pais ou pelo menos de ter minhas próprias coisas, sem 
precisar deles. [...]A maior alegria foi quando aprendi a ler e escrever, 
por eles não saber ler e escrever, para eles era uma alegria né, vê os 
filhos sabendo ler [...]. (Maria, 33 anos) 
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Minha escola era pequena... minha turma na época que entrei para a 
escola, chegava aos 20 ou 30 alunos... Fui reprovado na 3 e 4 série, 
por devido bagunça... me lembro dos professores, Meriangela 
principalmente, que me incentivava muito, confiava em mim e isto foi 
um incentivo para eu está hoje aqui... Devo muito a ela, agradeço 
muito e fico muito feliz quando encontro com ela... (Severino Oliveira, 
24 anos) 
 
 

O contato inicial dos entrevistados com a escola demonstra a importância que 

esta representa para as camadas sociais carentes,como possibilidade de 

transformação da realidade social. O papel que a escola desempenha no processo 

de mobilidade social é objeto de posições diferenciadas. Autores como Gramsci, 

Bourdieu e Passeron, Giroux, Apple, defendem que a educação serve ao 

capitalismo, reproduz seu sistema, seus meios e relações de produção. Que é 

impossível que a produção seja mantida sem que se reproduzam seus meios 

materiais, que garantam a manutenção ou o incremento da produção, assim como 

tornam necessária a reprodução cultural na sociedade, papel secularmente e ainda 

atualmente desempenhado pela escola. Entretanto muitos autores como 

Adorno,Gramsci, Freire, Giroux, Apple, defendem que a escola pode assumir a 

função de transformadora e assim contribuir através da contra hegemonia para a 

mudança individual e social.  

Ao que parece, a intenção dos entrevistados ao entrar na escola era adquirir 

conhecimentos necessários para uma mobilidade social “[...] a escola representava 

uma esperança de mudar de vida... de ter uma oportunidade de trabalhar, né” 

(Maria, 33 anos ), “Da escola eu lembro desta professora e do meu sonho de fazer 

Direito, queria ser juiz... mas tive que trabalhar e deixei a escola...  ( Batista, 34 

anos).  

No entanto, as condições sociais e econômicas se responsabilizaram por 

afastar estes jovens e adultos da escola e esta responsabilidade pelo abandono é 

percebida pelos entrevistados como individual e necessária para a contribuição com 

a manutenção da família; “tinha que trabalhar... vendia frutas e verduras do sítio 

(Silva, 24 anos)”,“Eu entrei na escola com 7 anos de idade e só fiquei dois anos. 

Desisti...foi... estudei dois anos e larguei para trabalhar e depois insisti de novo [...] 

(Goiano, 20 anos)”. 
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 É comum encontramos nos meios escolares a culpa pelo fracasso escolar 

geralmente atribuída ao aluno e as suas condições físicas, cognitivas, sociais e 

psicológicas. Leon e Menezes-Filho (2003, p.418), ao analisar este fracasso 

materializado nos índices de reprovação escolar no Brasil de 1984 a 1997, 

apontaram alguns dos fatores que contribuem para o desempenho na escola, e, 

consequentemente, para a ocorrência deste fenômeno. Eles assim afirmaram: 

 

 

[...] o desempenho na escola pode ser influenciado por diversos 
fatores: as condições socioeconômicas do estudante, a 
compatibilidade do estudo com a inserção no mercado de trabalho 
[ver Filgueira, Filgueira e Fuentes (2000)], as condições econômicas 
e sociais da região onde vive, as suas características observadas, 
como idade e sexo, e as não-observadas, como talento, 
determinação e vontade de continuar estudando. (LEON & 
MENEZES-FILHO, 2003, p.418) 
 
 

Porém, sabemos que as muitas dificuldades, se não impedem ao menos 

atrapalham o sucesso desejado. Percebemos, neste sentido, o anseio de uma 

educação que atenda as necessidades de aprendizagens dos educandos em suas 

especificidades e considerando-se as suas identidades. Por serem jovens e adultos 

do campo, se faz necessário uma educação que observe as especificidades desta 

população e contribua para a manutenção deste aluno na escola. 

 

 

4.1.3.2.1 A educação do campo como formadora da identidade campesina 

 

 

Reconhecer a existência do campo, ver sua realidade histórica, ver seus 

sujeitos, ver a educação como ação para o desenvolvimento humano e a formação 

de sujeitos é premissa balizadora da constituição do currículo que buscam contribuir 

para uma educação de qualidade para os jovens e adultos do campo. Arroyo (2004) 

afirma que, a grande finalidade da ação educativa é ajudar no desenvolvimento mais 

pleno do ser humano, na sua humanização e inserção crítica na dinâmica da 

sociedade de que faz parte. 

Para Arroyo (2004), “o campo tem diferentes sujeitos; são diferentes jeitos de 

produzir e de viver; diferentes modos de olhar o mundo, de conhecer a realidade e 
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de resolver os problemas; diferentes jeitos de fazer a própria resistência no campo; 

diferentes lutas”. No entanto, estas diferenças não apagam nossa identidade 

comum: somos um só povo; somos a parte do povo brasileiro que vive no campo e 

que historicamente tem sido vítima da opressão e da discriminação, que é 

econômica, política e cultural. 

Caldart (2002), afirma que a educação do campo já estar sendo formada e 

apresenta alguns traços que estão compondo a trajetória da construção dessa 

identidade. Primeiramente, destaca a luta por políticas públicas22 para garantir o 

direito de todos os moradores do campo à educação que seja no e do campo.  

Para isso, ressalta a necessidade da conscientização dos homens e mulheres 

do campo de que são sujeitos de direitos, herdeiros da história de luta do povo 

brasileiro pelo direito a educação. Educação esta pública, gratuita e de qualidade 

uma vez que a educação é Direito nosso e dever do Estado23. 

Em seguida Caldart (2002) defende que os sujeitos da educação do campo 

são sujeitos do campo, por isso a necessidade de compreensão dos governantes de 

que as pessoas que vivem no campo formam uma identidade marcada por traços e 

práticas semelhantes. São pessoas que vivem, trabalham, estudam, rezam, brincam, 

namoram se divertem, ou seja, tem uma relação com o campo que não se deve 

menosprezar, vivem e convivem com pessoas que compartilham com suas idéias e 

gostam do lugar, da terra. Por isso, o papel da educação no campo tem que ser 

invertido, para que ela prepare a juventude para conquistar condições materiais e 

culturais para continuar vivendo no campo, e não para migrar para cidade como é 

bastante comum acontecer nos dias atuais. 

                                                           
22 Uma destas ações foi a criação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – 
PRONERA, em 16 de abril de 1998, através da Portaria nº. 10/98 que também aprovou o 
seu Manual de Operações. Tal programa tem sido responsável pela formação de Jovens e 
Adultos em diversas modalidades de ensino, da alfabetização a pós-graduação em 
convênios firmados com as diversas Instituições de Ensino superior do país. Na Paraíba 
podemos destacar nos últimos 10 anos as seguintes ações do PRONERA: Segundo dados 
do INCRA/PB, 6.801 alunos passaram pelos cursos do PRONERA, em dezoito convênios 
em parcerias com UFPB/CCHSA/CAVN e CCHLA/CE(FUNAPE e FJA); UFCG e UEPB 
(PaqTcPB), EAFS (COOPEAFS), MST e CPT. Neste período foram realizados três cursos 
de Alfabetização de Jovens e Adultos-EJA; dois cursos de Escolarização 1º segmento (1º à 
4º série); sete cursos técnicos profissionalizantes em Agropecuária com habilitação em 
agricultura, Zootecnia, Agroindústria; três cursos técnicos profissionalizantes; um de 
Enfermagem e dois de Magistério; quatro cursos superiores: História (1ª e 2ª turma), 
Ciências Agrárias e Pedagogia.  

 
23Tema da II Conferência Por uma Educação Básica do Campo, Luziania-Go, 2002. 
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Não dá para esquecer as realidades dessas pessoas e enviar professores 

para o campo que não querem está lá, que não gostam daquele espaço e que não 

veem a hora da “Kombi” chegar para ir embora para a cidade. Que muitas vezes 

foram enviadas para ensinar no campo, como punição por não ser do mesmo partido 

das lideranças municipais que estão comandando a cidade no momento. A 

educação, escola e os conteúdos escolares ensinados, não poderiam estar sob a 

responsabilidade de pessoas que não apresentam formação e compromisso com 

uma concepção de formação cidadã. Neste sentido, o conjunto das políticas que 

assistem ao campo, não deveriam ser pensadas desconsiderando os sujeitos sociais 

do campo e nesta lógica reforçaria uma concepção de educação para sujeitos de 

direitos, portanto deve  ser organizada centrada nesta finalidade:educação dos 

sujeitos e não para os sujeitos do campo (CALDART, 2002, p. 27).  

Outro aspecto que devemos considerar é que a educação do campo deve ser 

construída vinculado às lutas sociais do campo. Uma vez que os sujeitos do campo 

são, ainda hoje, vítimas de séculos de opressão em que seus antepassados viveram 

e mesmo assim, lutam e resistem bravamente. São eles frutos da luta e de milhares 

de anos de resistência. Não se pode esquecer a história do povo, não se pode 

esquecer os mártires, os lutadores do povo, os sonhos dos jovens, a esperança das 

crianças, nem a conformação dos idosos. A educação do campo tem que celebrar a 

luta, a resistência, a vida. 

A educação do campo se faz no diálogo entre os seus diferentes sujeitos 

(CALDART, 2008). E por isso, não pode se sujeitar a qualquer educação feita de 

qualquer forma e para qualquer um. A educação do campo tem que respeitar estas 

características e promover um diálogo marcado pela diferença de um lado, e 

igualdade nos direitos por outro. Não podemos tornar as diferenças para continuar 

promovendo as desigualdades. 

Outro fundamento da construção deste projeto político e pedagógico é o 

diálogo com a teoria pedagógica. Não foi a pedagogia tradicional que inventou a 

Educação do Campo, mas ela não se constitui como um projeto de educação sem o 

diálogo com a teoria pedagógica crítica com as questões universais da pedagogia e 

da educação. O diálogo se dá em torno de uma concepção de ser humano, cuja 

formação é necessária para a própria implementação do projeto de campo e de 

sociedade que integra o projeto da Educação do Campo (CALDART, 2004).  
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Por isso, a educação do campo necessita de um projeto educativo próprio, 

que segundo Caldart (2008), 

 

É um projeto de educação que reafirma como grande finalidade da 
ação educativa ajudar no desenvolvimento mais pleno do ser 
humano, na sua humanização e inserção crítica na dinâmica da 
sociedade de que faz parte; que compreende que os sujeitos se 
humanizam ou se desumanizam sob condições materiais e relações 
sociais determinadas; que nos mesmos processos em que 
produzimos nossa existência nos produzimos como seres humanos; 
que as práticas sociais, e entre elas as relações de trabalho, 
conformam (formam ou deformam) os sujeitos. 
 
 

É preciso refletir permanentemente sobre a intencionalidade educativa da 

escola nesta perspectiva, e olhar para os detalhes do seu ambiente educativo tendo 

presente que grande parte das pedagogias e das didáticas que conhecemos se 

movimentam no sentido inverso, que é o do individualismo e da alienação social, 

ainda que seus discursos às vezes se manifestem pela transformação e pelo 

humanismo. Porém não podemos esquecer que, segundo Caldart (2004), as 

identidades se formam nos processos sociais. Por isso, o papel da escola será tanto 

mais significativo se ela estiver em sintonia com os processos sociais vivenciados 

pelos seus educandos e educadores, e se ela mesma consegue se constituir como 

um processo social, cumprindo a tarefa da socialização de que tratamos antes, 

capaz de ajudar a reconstruir e fortalecer identidades. 

A Educação do Campo deve, pois, incluir em seu debate político e 

pedagógico a questão de que saberes é mais necessário aos sujeitos do campo, e 

pode contribuir na preservação e na transformação de processos culturais, de 

relações de trabalho, de relações de gênero, de relações entre gerações no campo; 

também que saberes podem ajudar a construir novas relações entre campo e 

cidade. Além disso, é preciso discutir sobre como e onde estão sendo produzidos 

hoje estes diferentes saberes, qual a tarefa da escola em relação a cada um deles, e 

também que saberes especificamente escolares pode ajudar na sua produção e 

apropriação cultural. (CALDART, 2004). 

Outro aspecto que deve ser considerado é que a escola continua presente 

na vida dos jovens e adultos do PROEJA, uma vez que representa uma das poucas 

oportunidades de transformação de aspectos de suas vidas e  do contexto social 

onde  vivem. Além disso, pode representar uma oportunidade na emancipação 
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daqueles que historicamente foram dominados. Como vimos, enquanto instituição 

social, ela pode tanto contribuir para a manutenção quanto para a transformação 

social. Numa visão transformadora ela teria um papel essencialmente crítico e 

criativo. 

O PROEJA desempenha um papel fundamental na vida destes jovens e 

adultos, pois o retorno a escola é a possibilidade de mudança, de transformação. E 

não significa apenas a aquisição da instrução básica, representa a possibilidade de 

um espaço no mercado de trabalho tão excludente, significa a possibilidade de 

reconstrução social e identitária. Vejamos alguns relatos sobre a importância do 

PROEJA: 

 

 O PROEJA é importante, tanto em relação ao tempo que a gente 
que mora no sitio, principalmente eu que tenho que ir e voltar todo 
dia devido os afazeres do sitio e a casa. Eu tive que fazer este curso 
por gostar, não só por falta de tempo, mas por gostar. Se não tivesse 
o PROEJA eu ia fazer o normal. E sei que isso ia me afetar 
bastante... porque eu não tenho renda pra ficar três anos fora do meu 
ganha pão. Eu acho que esse intervalo pra gente é uma coisa muito 
boa, principalmente pra quem mexe com produção. Que planta em 
casa, que tem né. A pessoa que pega pra estudar três anos seguidos 
é porque depende do pai ou da mãe, ou tem alguém pra poder 
manter. Se não tiver isso não vá não. Tem que ter o PROEJA pra 
gente que não tem condições de se manter financeiramente durante 
todo esse período na escola fica difícil. Fica muita gente sem estudar 
de novo (Goiano, 29 anos). 
 
Bem... eu estudava em um Colégio Agrícola, há uns quatro anos 
atrás... eu fazia parte do MST e tinham algumas pessoas que 
estudou aqui e aí eles me falaram que aqui era bom “como você é 
um cara que busca a melhora pra sua vida, a inteligência, é muito 
bom pra você”. Foi aí que eu procurei um dirigente do MST e os 
coordenadores, ai ele me enviou pra cá. [...] acredito que a opção 
que fiz foi certa. Se tivesse escolhido outra área não estaria 
fazendo... conscientizando como estou fazendo hoje. Eu me sinto 
uma pessoa melhor depois deste curso. (Domingos, 23 nos) 
 
Foi através da FETAG que nos comunicou que havia esse curso em 
Bananeiras, sendo que foi repassado pra gente que era 100 dias só, 
cinquenta dias na sala de aula e cinquenta dias no campo e 
terminava o curso e quando agente chegou aqui foi uma surpresa 
mais já havia se inscrito mesmo, para terminar e bola pra frente [...] 
O curso do PROEJA é importante principalmente pra quem trabalha 
quem é casada quem tem filhos. (Santos, 21 anos) 
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Durante o desenvolvimento de suas histórias de vida, os jovens e adultos 

pesquisados apresentaram momentos de inconcretude, de descontinuidades, 

intervalos e ausências... O abandono da escola, o trabalho infantil, o desrespeito, a 

violência.  A relação com a escola é a possibilidade de construção identitária em 

comunidade (BAUMAN, 2005), de poder apresentar a segunda fase do 

reconhecimento que é o de direito (HONNETH, 2009). Porém, Bauman (2005) 

argumenta que a identidade é frágil e eternamente provisória “as pessoas em busca 

de identidade se vêem invariavelmente diante da tarefa intimidadora de alcançar o 

impossível...infinitude. (p.19)”. É neste processo de construção e reconstrução 

identitária que encontramos nossos sujeitos do PROEJA, lutando por respeito e 

pertencimento.  

Em resumo encontramos nossos jovens e adultos pesquisados em processo 

de mudança de suas histórias de vida. O PROEJA representa esta possibilidade de 

um trabalho melhor, uma universidade, outra vida... Agora não mais como excluídos, 

mas como incluídos, com possibilidade de crescimento... de ter sonhos... 

 

O curso do PROEJA contribuiu para mudar minha vida... Eu agora 
posso fazer Agronomia, ou Veterinária... Agora eu posso. (Batista, 34 
anos) 
Quero continuar estudando. Quero fazer graduação, mestrado e 
doutorado, sei que posso... agora eu posso... (Silva, 24 anos) 
Hoje, após o PROEJA, eu me acho diferente, eu mudei... as pessoas 
me tratam diferente, os amigos me respeitam... vem me procurar 
para tirar dúvidas... lá no sindicato as pessoas dizem “agora tu 
sabe”... assim... me veem como profissional. (Oliveira, 24 anos) 
O PROEJA foi importante tanto no estudo, no conhecimento, na 
minha relação com as pessoas, me ajudou em tudo. (Maria, 33 anos) 
 
E descer para Goias. Lá eu tenho uma condição melhor de fazer 
alguma coisa pelo meu país, de melhorar a nação... de fazer alguma 
coisa... (Goiano, 29 anos) 

  

  
Honneth (2009) ao analisar as três formas de reconhecimento do amor, do 

direito e da estima, afirma que estas em conjunto contribuem para uma atitude 

positiva para com eles mesmos, é capaz de se conceber de modo irrestrito como um 

ser autônomo e individuado e de se identificar com seus objetivos e desejos. Por 

isso, é possível inferir que ao tomarem posse de seus desejos e sonhos os jovens e 

adultos investigados demonstram um passo a mais na luta por reconhecimento. 
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4.1.3.3 Identidade, Reconhecimento e Trabalho  

 

O desenvolvimento de práticas sociais e valores que contribuam para resgatar 

o ser humano e reforçar o vínculo entre o homem, a sociedade e o ambiente é 

fundamental para a própria manutenção do ser humano na terra.  

 Nesse sentido, a possibilidade dos jovens e adultos, sujeitos desta pesquisa 

de vivenciar, durante o desenvolvimento do curso, atividades com o intuito de 

promover práticas sociais e formação de valores que proporcione a reflexão e a 

mudança de atitude quanto a vida individual e social é fundamental para as 

finalidades da educação na atualidade que colaborem para práticas laborais mais 

humanas e justas. 

 No caso dos educandos do curso do PROEJA, gostaríamos de verificar se 

durante o desenvolvimento do curso, práticas sociais baseadas na perspectiva de 

solidariedade que proporcione a busca por outra perspectiva de relação econômica 

com o trabalho e consequentemente com seus pares, tornando os sujeitos mais 

humanos e oportunizando a inclusão de outros trabalhadores foi verificado no 

referido curso. 

 Outro aspecto da solidariedade que gostaríamos de destacar se refere a 

perspectiva teórica de Honneth (2003), que se refere ao tema como sendo o 

“pressuposto de relações sociais de estima simétrica entre sujeitos individualizados 

(e autônomos)”. Ou seja, “considerar-se reciprocamente a luz de valores que fazem 

as capacidades e as propriedades do respectivo outro aparecer como significativas 

para a práxis comum”(p.210). Nesse sentido estas relações despertam para a 

tolerância com a particularidade individual da outra pessoa, mas também o interesse 

afetivo por essa particularidade.  

 

A formação do Eu prático está ligada à pressuposição do 
reconhecimento recíproco entre dois sujeitos: só quando dois 
indivíduos se veem confirmados em sua autonomia por seu 
respectivo defronte, eles podem chegar de maneira complementaria 
a uma compreensão de si mesmos como um Eu autonomamente 
agente e individuado. (p. 119 e 120) 
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O trabalho ao longo do desenvolvimento humano é uma das dimensões que 

se caracteriza como essencial na formação da identidade do sujeito. Por isso, 

concebemos o trabalho como instrumento de realização das potencialidades 

individuais. Ao exercer uma atividade profissional o sujeito se constitui e desenvolve 

a noção de pertencimento a determinado grupo social. Ao escolhermos uma 

profissão definimos quem ser e o que fazer no mundo (BOHOSLAVSKY, 1977, apud 

BARDAGI, ARTECHE E NEIVA-SILVA, 2005). Os projetos profissionais constituem 

nossas histórias de vida. Compreender a relação dos jovens e adultos com o 

trabalho e como suas escolhas profissionais se faz necessário para podermos 

apreender como suas identidades estão sendo reelaboradas.  

Outro aspecto que gostaríamos de destacar é a situação econômica que 

atinge milhões de brasileiros que vivem no campo, que segundo dados do Ministério 

de Desenvolvimento Social e Combate a Fome “Dos 16,2 milhões de brasileiros 

abaixo da linha da pobreza – renda de até R$ 70 per capita ao mês –, quase 7,6 

milhões vivem em áreas rurais, ou seja, 47% da população extremante pobre” 

(mds.gov.br).  

Nos dados preliminares do Censo 2010 (IBGE, 2011), divulgados em abril de 

2011, observa-se que a população total rural nas regiões Norte e Nordeste superam 

consideravelmente as demais regiões – 26,5% e 26,9% respectivamente. Nestas 

duas regiões também se concentra mais da metade da população em extrema 

pobreza – 56,4 na região Norte e 52,5% na região Nordeste, enquanto as demais 

regiões permanecem com percentuais inferiores. 

Os 16,27 milhões de extremamente pobres no país estão concentrados 

principalmente na região Nordeste, totalizando 9,61 milhões de pessoas (59,1%), 

distribuídos 56,4%no campo, enquanto outros 43,6% em áreas urbanas. 

De um total de 29,83 milhões de brasileiros residentes no campo, 

praticamente um em cada quatro se encontra em extrema pobreza (25,5%), 

perfazendo um total de 7,59 milhões de pessoas. As regiões Norte e Nordeste 

apresentam valores relativos parecidos – 35,7% e 35,4%, respectivamente – de 

população rural em extrema pobreza. 

É desta parcela da população que se constitui nossos sujeitos jovens e 

adultos do PROEJA. Por isso, a importância do curso que proporcionará além da 

possibilidade de adquirir uma profissão para poder atuar e melhorar sua condição 

econômica, também poderá contribuir para relações sociais mais justas. Na 
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entrevista buscamos compreender qual a relação do jovem e adulto com o trabalho 

e como estas relações influenciaram na escolha do curso.  

 A partir das narrativas dos sujeitos da pesquisa, apresentadas abaixo, 

percebemos que a relação com o trabalho na zona rural se desenvolve ainda na 

infância. É comum, principalmente em famílias que residem no sítio, encontrarmos 

relatos de crianças que abandonam a escola para ajudarem aos pais na labuta 

diária. Vejamos os relatos dos sujeitos investigados: 

 
 
[...] estudava e trabalhava só algumas vezes que eu saia assim... 
quando meu pai ia trabalhar no sitio eu ia com ele, mas diariamente 
não. (Domingos, 23 anos) 
 
A partir dos dez anos eu morei no sitio mais com meu avô, uns três a 
quatro meses trabalhei muito ai depois voltei pra cidade de novo e 
comecei a estudar. (Santos, 21 anos) 
 
[...] na roça é só direito de trabalhar, nós nem tivemos lazer 
nenhum... papai não deixava a gente jogar bola, nem deixava a 
gente com mais ninguém, ou a gente tava no roçado trabalhando ou 
tava em casa [...] (Batista, 34 anos) 
 
[...] eu trabalhava ajudando o meu pai que é agricultor. Vendia frutas 
e verduras do sítio de casa em casa durante a semana e na feira no 
final de semana, em um carro de mão. (Silva, 24 anos) 
 
[...] Eu trabalhava desde muito cedo no sítio com meu avô. Comecei 
a estudar só com dez anos. (Oliveira, 24 anos) 
 
 

 Ao confrontarmos estes relatos com o resultado do último censo Agropecuário 

de 2006, que identificou “909 mil ocupados da agricultura familiar possuíam menos 

de 14 anos de idade, sendo 507 mil homens e 402 mil mulheres” percebemos que 

esta realidade é comum no Brasil.O único relato que não apresenta o trabalho 

durante a infância na zona rural foi o de Maria. Talvez pelo fato de ser a mais nova 

de 12 irmãos e estes já serem suficientes para contribuir no trabalho do sítio e não 

precisarem de mais mão de obra, ou mesmo por ser mulher, e dentro da família 

tradicional patriarcal que encontramos ainda na zona rural, seria dever dela, ficar em 

casa ajudando a mãe.  

 No caso de Goiano, mesmo morando na cidade, a situação familiar precária o 

levou desde cedo ao trabalho, pois tinha como filho mais velho o dever de ajudar a 

mãe após a separação do pai. Neste caso, a opção por trabalhar não aparece como 

imposição da mãe, e sim como sua contribuição para as despesas da casa. É 
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interessante destacar o senso de responsabilidade de Goiano, que mesmo na 

infância abre mão dos sonhos e da vontade de estudar para cuidar dos irmãos e da 

mãe. Seu percurso de vida é descontinuo, as idas e vindas da escola são 

marcantes, pois reconhece a importância da escola para seu trabalho, para sua vida 

e mesmo assim não pode se dedicar a ela. Vejamos em seu relato a demonstração 

da contribuição da escola para a realização do seu trabalho: 

 

 

[...] Quando tinha jogo no estádio, eu ia vender coxinha no estádio, 
por isso não podia estudar [...] o que aprendia na escola me ajudava, 
ajudava... várias coisas, principalmente fazer conta. Me ajudava a 
passar troco quando vendia as coxinhas [...] (Goiano, 29 anos) 

   

 

 Fica evidente que as descontinuidades observadas no relato de Goiano 

permanecem até hoje, pois até o momento, ainda não concluiu o curso Técnico 

Agrícola no CAVN. Entende a importância da conclusão do curso para a sua vida e 

demonstra compreender o que afirma Honneth, “os indivíduos precisam se saber 

reconhecidos em sua capacidade e propriedades particulares para esta em 

condições de autorealização, eles necessitam de estima social” (HONNETH, 2009, 

p. 278). Porém, ainda luta para conseguir reconhecimento. 

 Nos relatos dos jovens e adultos encontramos a marca do trabalho infantil. 

Sabemos que um dos principais fatores que contribuem para a exploração do 

trabalho das crianças é a pobreza das populações que residem tanto na zona rural 

quanto na zona urbana, porém este não é o único fator. Segundo dados do UNICEF, 

o trabalho infantil, no Brasil e no mundo, além de manter estreita relação com a 

pobreza do país, estende também essa relação para o grau de escolaridade dos 

pais dessas crianças. Conforme podemos perceber nos relatos dos entrevistados, 

praticamente todos os pais e avós eram analfabetos, sendo a única exceção os pais 

de Santos (21 anos), cujo pai era professor e a mãe enfermeira.  

Ferreira (2001, p.74) argumenta que “o tipo de função exercido pelos pais (ou 

familiares mais próximos) também é [...] um condicionante importante dessa oferta, 

pois trabalhadores informais, sem benefícios e com baixos rendimentos tendem a 

incorporar o esforço dos filhos como ajuda à família (FERREIRA, 2001, p.74). E 
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conforme apreendemos dos relatos, fora este, principalmente, o motivo dos pais e 

avós contarem com o trabalho das crianças. 

Atribuímos a influência familiar e ao fato destes jovens e adultos já terem 

residido e trabalhado durante a infância na zona rural um fator orientador na escolha 

do curso técnico na área agrícola. Mesmo no caso de Batista(33 anos) que sonhava 

em ser juiz de Direito, as condições sociais e econômicas limitaram a realização 

deste sonho e o fato de ter um lote e ser assentado influenciou na escolha da 

profissão. Podemos ainda inferir que Batista teve um sonho ( se formar em Direito) 

mediante uma condição social ou, mesmo aos sonhos tão próprios da idade no início 

de sua vida. Depois, por se tornar um assentado, se deparou com outras 

necessidades que o levou a fazer o Téc. Agrícola, e que, a partir desse ponto 

passou a sonhar outras formações superiores como Med. Veterinária e Agronomia. 

 A associação entre o ofício dos familiares e as suas trajetórias profissionais 

mostraram-se, portanto, evidente em suas narrativas. Destacamos, porém, o caso 

de Goiano(29 anos) que não teve a influência dos pais e avós na escolha da 

profissão.  

  

[...] foi uma escolha própria que eu tive, principalmente pela infância 
que eu tive, foi uma escolha minha [...] Então, hoje em dia a 
desigualdade em relação ao estudo está muito grande e planta, 
animal é uma coisa que você ta mexendo com coisa de Deus não é? 
Não tem o que perder, e sim tem o que ganhar! (GOIANO, 29 anos) 

 
  
 Percebemos nos relatos que a escolha da profissão se efetivou em um campo 

restrito de possibilidades. Para todos os entrevistados o curso técnico agrícola era a 

única possibilidade para uma profissão técnica reconhecida, uma vez que para seus 

familiares, ser alfabetizado já seria um avanço. Por isso, não temos como inferir que 

houve opção, o PROEJA era, talvez, para alguns, a última possibilidade. A situação 

econômica vivenciada durante a infância limitou as escolhas. No entanto, é 

perceptível a satisfação dos entrevistados em concluir um curso técnico e poderem 

finalmente sonhar em concluir um curso superior. 

 Indagamos aos entrevistados se o período vivenciado no CAVN, durante a 

realização do curso do PROEJA, contribuiu para mudanças em suas trajetórias de 

vida. Nossa intenção era compreender como os jovens e adultos se percebem neste 

processo de construção identitária, de “construtores ativos de sua realidade” 
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(ALHEIT E DAUSIEN, 2007). Em seu relato, Domingos afirma “eu me vejo de outra 

forma... sou uma pessoa mais amadurecida, bem diferente com relação ao meu 

comportamento... sou uma pessoa bem diferente agora... Meus irmãos, meus pais 

todos me acham diferente agora...”. Para Santos “Por exemplo, na responsabilidade 

e também no respeito de trabalhar com as pessoas na associação. As pessoas 

dizem que eu já tinha, mas que agora eu estou muito melhor.” Já para Maria, 

“Mudou na minha maneira de expressar, chega e falar, perguntar, você ta 

convivendo com pessoas diferentes de outros estados outras cabeças a cada dia 

aprendi mais [...] depois que você entrou na universidade parece outra pessoa[...]”. 

Batista destaca que “eles me veem diferente, demonstram um respeito maior, me 

escutam mais”. Já Silva precisa esclarecer que não fez Agronomia ou Veterinária, 

pois “eles me consideram um profissional que domina tudo, inclusive tem mais 

expectativas com relação aos meus conhecimentos, às vezes tenho que explicar sou 

apenas técnico agrícola”. Por fim, Oliveira reconhece que “que se tivesse concluído 

o curso médio (que estudava antes do PROEJA), possivelmente estaria em casa 

ajudando o tio no sitio, mas não tinha outras possibilidades de melhoria das 

condições de vida”. Goiano enfatiza que o curso contribuiu para melhorar sua vida e 

a sua comunidade  

 

 

“serve para mim, para minha família, para minha comunidade... serve 
para todo mundo. [...]hoje já tenho capacidade suficiente de competir 
com grandes empresas, não em relação a produção, mas em relação 
a qualidade... eu não fico para trás em nada que tem produção no 
meu pequeno sitio fica pra trás em qualidade das grandes empresas 
e tem produtos que são até melhores. 

 

 

De uma forma geral, as relações dos jovens e adultos investigados com o 

trabalho, demonstram o estágio de desenvolvimento de cada um. Suas escolhas 

transformaram suas histórias de vida, mesmo sendo condicionadas as 

precariedades econômicas e limitadas de suas trajetórias. Demonstram um processo 

de reelaboração identitária e uma luta por respeito e estima social, ou seja, 

reconhecimento. 
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4.1.3.4Identidade, Reconhecimento e relação com a Terra  

 

 As bases da construção e do funcionamento do modelo agrícola brasileiro 

desde sua origem se constituíram a partir da exploração do trabalho do camponês. 

Durante o século XX, a expansão do capitalismo no campo configura-se como uma 

ofensiva ao campesinato. A propriedade da terra representa o poder de muitos 

setores da classe dominante, propriedade esta que alimenta as relações de 

dominação da classe trabalhadora. 

 Neste sentido, muitos foram os movimentos que se constituíram com o intuito 

de resistir ao avanço do capitalismo no campo e a luta por terra, trabalho e 

dignidade. Especificamente, nos anos da década de 1980 e 1990, o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Comissão Pastoral da Terra, o Movimento dos 

Pequenos Agricultores, entre outros, foram responsáveis de organizar os 

campesinos para juntos e organizados lutarem por melhores condições de vida e 

trabalho no campo. 

 Por isso, é importante verificar como o curso do PROEJA contribuiu para a 

reafirmação deste traço característico da identidade campesina, que é a resistência 

ao imobilismo e a possibilidade de uma vida com mais dignidade. 

Atualmente os cursos ligados a área agrária vem reformulando seus currículos 

para atender as orientações quanto a conservação do Meio Ambiente, a qual deve 

contemplar os princípios adotados pela Agroecologia. O termo agroecologia vem 

sendo utilizado como referência para as práticas agrícolas que buscam obter boa 

produtividade animal e vegetal aliada à diversidade de alimentos, com a percepção 

norteadora de que a Terra é um Planeta Vivo e que as futuras gerações têm o 

mesmo direito das gerações atuais de viverem num ambiente saudável em que haja 

a proteção dos recursos naturais. Assim, o curso do PROEJA se propõe a formar 

cidadãos capazes de gerar e difundir conhecimentos utilizados nos sistemas de 

produção agropecuária, a reciclagem dos resíduos produzidos e, principalmente, a 

gestão destes recursos naturais dentro de uma ética ambiental. 

Por isso, verificar como esta consciência ambiental foi desenvolvida pelos 

sujeitos da pesquisa durante o desenvolvimento do curso e após o seu término, se 

faz necessário para podermos compreender se os objetivos do curso foram 
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alcançados e se ao voltarem ao seu local de origem as práticas agrícolas aprendidas 

foram responsáveis por uma modificação na qualidade de vida das comunidades de 

origem e se esta consciência ambiental, ou melhor Agroecológica proporcionou 

reconhecimento e visibilidade aos sujeito. 

Consideramos a relação dos jovens e adultos com a terra, um indicador 

importante para identificar se ocorreram modificações nas concepções dos sujeitos 

quanto às ações com relação ao meio ambiente, por entendermos que a população 

que reside na zona rural resiste a implementação de práticas agrícolas 

agroecológicas, conservam as tradições e resistem a mudanças. Por isso, ao 

assumirem que novas práticas agrícolas estão sendo conduzidas nas comunidades 

poderemos inferir que as identidades destes jovens e adultos estão sendo 

reelaboradas, pois a modificação não ocorre apenas na relação com a terra e sim 

com a forma de conceber sua existência e a dos demais. Por isso, indagamos se a 

concepção de meio ambiente foi modificada durante o transcorrer do PROEJA. 

Vejamos suas narrações: 

 

 mudou, porque antes eu não tinha conhecimento do que era a terra, 
pra mim era só terra. Não tinha nada a não ser terra e os animais 
que a gente pudesse criar. Depois que eu entrei lá eu vi que a terra 
era uma vida, que as árvores era o pulmão do mundo, eu vi que a 
pessoa tinha que procurar produzir com qualidade, sem agrotóxico e 
nenhum tipo de coisa dessa, pra pessoa viver mais. E eu vi também 
que a terra em si era vida, que você olhar para terra e pensar que a 
terra não tinha nada e existe muita vida nela, em relação a micro 
organismos, os macros organismos, né! Então, tudo isso mudou. A 
universidade em si me ensinou que realmente a pessoa pra viver tem 
que saber 100 por cento do que está fazendo. Não é só por cima 
não, tem que fazer fazendo. (Goiano, 29 anos) 
 
Minha relação com o meio ambiente mudou bastante... 
principalmente com relação ao desmatamento... as queimadas... 
(Domingos, 24 anos) 
 
a terra não é só pra trabalhar e trabalhar a terra também cansa 
ninguém deve só retirar plantio de composto para não cansar retirar 
muito dela. Aprendi várias técnicas de conservação e manejo 
ecológico de solo que servirão não só para o meu trabalho, mas 
também para a vida (Santos, 21 anos). 
 
Minha relação mudou muito com relação a terra, antes eu não me 
preocupava em protegê-la e conserva-la. Mas, hoje tenho outra 
relação com a terra (Maria, 33 anos) 
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Mudei minha forma de ver a terra. Hoje tenho mais conhecimento... 
(Batista, 34 anos) 
 
Aprendeu a valorizar o saber popular, a considerar as novas práticas 
agroecológicas, sem veneno.  Minha relação com a terra mudou para 
melhor... Sempre pensei que para mudar as práticas agrícolas teria 
que ter muito dinheiro, e hoje percebo que não. (Silva, 24 anos) 
Eu sempre trabalhei na agricultura sem preservar a natureza, e após 
o inicio das aulas comecei a ter outra visão, e percebi o quanto as 
práticas agrícolas realizadas por meus avós e tios eram erradas, pois 
estes desmatavam e não preservavam, não cuidavam do solo, 
colocavam veneno nos cultivos quando apareciam pragas e doenças. 
(Oliveira, 24 anos) 
 

  

 Dubar (2005) caracteriza a socialização profissional, especialmente a noção 

da identidade como um processo relacional, construído a partir da elaboração de 

atos de atribuição (identidade para o outro) e atos de pertencimento (identidade para 

si). A partir da narrativa de Goiano observamos que este se encontra no nível da 

reelaboração da sua identidade.  Podemos destacar que o principal argumento para 

esta constatação reside na capacidade que o mesmo tem para relacionar a sua 

mudança de entendimento do conceito de “terra” como algo “morto”, “sem vida”, 

para algo dinâmico, com vida, com relações. A terra passa a se constituir enquanto 

possibilidade de melhoria econômica e social.  Ao reelaborar seus conceitos, o 

sujeito reelabora sua vida, sua relação com o outro, com o trabalho, e a identidade 

social e profissional contribuem para mudanças na sua história de vida. 

 Domingos destaca dois pontos significativos para a sua mudança na relação 

com a terra, a forma como percebia o desmatamento e as queimadas. 

Anteriormente, ele não tinha conhecimentos suficientes para escolher outras 

possibilidades de manejo de pastagem que não se limitasse a estes dois 

tratamentos. No entanto, as práticas agroecológicas ampliam seus conceitos e 

apresenta novas possibilidades. E estas, por sua vez, vão interferir na relação com a 

comunidade e com os profissionais e amigos da área. 

 

 

Assim... Eu não consegui o que eu queria tudo colocar em prática, 
mas boa parte eu já estou botando... pelo fato de as pessoas já 
estarem me procurando, por exemplo, a pesca. As pessoas ficam me 
procurando para que eu organize a pesca na minha comunidade, pra 
orientar as pessoas porque tem que fazer aquilo... (DOMINGOS, 24 
anos) 
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 A comunidade não o percebe enquanto agricultor e sim como profissional, 

capaz de contribuir com os projetos agrícolas desenvolvidos, além de criar novas 

possibilidades de sobrevivência. Esta mudança na percepção dos seus pares altera 

sua visão sobre si e consequentemente, alterar seu percurso de vida, uma vez que à 

aquisição cumulativa de autoconfiança, autorespeito e autoestima conduz a pessoa 

a se perceber reconhecido (HONNETH, 2009). 

 Continuando, Maria (33 anos) em sua narrativa enfatiza que mudou com 

relação a terra e que hoje busca conservá-la e protegê-la. Este aspecto é importante 

para compreendermos se houve alteração na sua percepção sobre si e sobre os 

outros, uma vez que as suas preocupações saem do campo individual e passam 

para o social. Para Maria, cuidar e proteger a terra perpassa a preocupação 

individualizada, mas amplia para a preocupação com o coletivo. E esta modificação 

condiz com uma pessoa que se percebe diferente, porém em seu relato afirma que 

“alguns colegas acho que sim, me falam que estou diferente, outros nem tanto. A 

comunidade não! Porque não deixei mostrar isso, eu não deixei mostrar isso pra 

eles[...].  

O relato apresenta uma pessoa que, possivelmente, tenha vivenciado 

experiências no PROEJA que colaboraram para a ruptura na identidade 

anteriormente elaborada, mesmo que suas mudanças não sejam perceptíveis a 

todos da comunidade onde reside, mas é interessante observar que ela é que não 

se deixa mostrar, aparentemente não se percebe preparada, mas já tem consciência 

dos seus limites e pode evoluir para uma relação mais profissional e reconhecida 

pela comunidade. 

Santos, Silva e Oliveira em suas narrativas identificam a ausência de 

consciência ambiental antes do PROEJA e demonstram considerarem importante, 

enquanto profissionais, contribuirem para as comunidades modificarem sua relação 

de exploração com a terra. Também identificamos que eles estão no período de 

reelaboração dos seus conceitos e de sua identidade. 

Batista (34 anos) é o único entre os entrevistados que tem sua parcela de 

terra no assentamento e que utiliza os conhecimentos adquiridos no PROEJA no 

seu dia a dia. Relata as novas práticas agroecológicas desenvolvida no seu lote e 

cosidera que contribui para a comunidade, quando está o procura para orientações 

profissionais. Neste sentido, percebemos em seu relato relações de estima e 

respeito entre os membros da comunidade, porém, a violência doméstica sofrida na 
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infância marcou sua história de vida, e hoje apresenta uma identidade em ruptura 

que busca novas possibilidades e novos caminhos.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Ao iniciar este estudo, amparada pelas orientações políticas oriundas das V e 

VI Conferências Internacionais sobre Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

celebradas em Hamburgo, Alemanha, no ano de 1977 em Belém, Brasil, em 

dezembro de 2009, que tratam da formação e aprendizagens como direito de todas 

as pessoas para responder às demandas das transformações emergentes,  partir da 

suposição de que no caso brasileiro, o estabelecimento de políticas públicas 

educacionais dirigidas as populações jovens e adultas, detentoras de baixa 

escolaridade e qualificação profissional, tende a atender a essas  orientações 

internacionais, mas, também, às políticas e demandas nacionais relacionadas a 

construção de propostas de desenvolvimento regional e, ao mesmo tempo,  a 

construção de uma sociedade mais justa. No caso das políticas públicas voltadas 

para propiciarem uma maior escolaridade média a população jovem e adulta 

desprovidas desse nível de escolaridade, estas aparecem como  uma medida 

política destinada a minimizar as questões das desigualdade e da exclusão 

educativa e social  e, ao mesmo tempo, propiciar o desenvolvimento local.  

A ideia, baseada em estudos e pesquisa sobre o problema do analfabetismo e 

da baixa qualificação de Di Pierro (2008), V CONFINTEA (1997) e nas teoria de 

Honneth (2003)  era a de que pessoas de pouca ou nenhuma escolaridade, são 

submetidos a um tratamento dedescriminação social como experiência de 

rebaixamento e de humilhação social que  ameaça as suas identidades 

proporcionando um sofrimento comparado ao sofrimento físico ocasionado por 

doença. 

Para verificar se um maior nível de escolaridade era capaz de propiciar 

condições capazes de tranformar as vidas dessas pessoas e do seu contexto social, 

selecionei oPrograma Nacional de Educação Profissional integrado ao Ensino Médio 

na Modalidade Jovens e Adultos (PROEJA), implantado no país no ano de 2006 e 

destinado a jovens e adultos como proposta de formação geral e qualificação 

profissional.  

Subsidiada pelas teorias sobre Identidade desenvolvida por Giddens (2002), 

Bauman (2005b) e Hall (1999), bem como sobre Reconhecimento de Honneth 

(2003) selecionei as categorias Identidade e Reconhecimento para verificar se este 
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dito Programa, em prática em diferentes regiões e espaços brasileiros, estava 

propiciando às pessoas jovens e adultas, através dessa formação de nível médio, 

maiores aprendizagens que lhes permitissem reelaboração das suas identidades 

(consolidação e fortalecimento) e, consequentemente, seu reconhecimento social e 

para tanto selecionamos os indicadores família, escola, trabalho e relação com a 

terra como forma de analisar a questão, informando que os indicadores trabalho e 

relação com a terra dizem respeito a condição de camponeses dos alunos 

selecionados para este estudo. 

Com base empírica na experiência do PROEJA oferecido pelo Colégio 

Agrícola Vidal de Negreiros, sediado no campus III da UFPB e localizado na região 

do brejo paraibano a pessoas jovens e adultas desprovidas de maior escolaridade 

para concluírem o técnico de Nível Médio Agrícola, na habilitação Agropecuária, 

verificamos que este curso pertencente ao PROEJA nacional, embora atendendo as 

demandas dos jovens e adultos do campo para atuarem no meio rural nordestino e 

paraibano, o Projeto Pedagógico Curricular  apresenta uma série de limitações para 

contemplar o que se entende como uma proposta pedagógica  que atende as 

necessidades das populações jovens e adultas, as camponesas especificamente, 

tais como:  

a) O programa não dispõe de uma metodologia que atenda as 

especificidades dos jovens e adultos, sendo os componentes curriculares 

do ensino profissional na modalidade jovens e adultos cópia do ensino 

profissional regular; 

b) Não parece existir um consenso entre os professores sobre a importância 

e necessidade desse curso ser oferecido a esse tipo de população;   

c) Sentido de estranheza (falta de pertencimento ao meio) dos jovens e 

adultos matriculados no curso, provocando evasão e abandono; 

d) Inexistência de aulas práticas contextualizadas24 e capazes de contribuíam 

para as mudanças locais nas comunidades dos educandos e a construção 

de novas práticas agrícolas que possibilitem a melhoria da relação dos 

agricultores com a terra, e consequentemente com a sua condição social.  

                                                           
24 A discussão sobre contextualização vem sendo desenvolvida nos últimos anos pela Rede 
de Educação para o Semiárido Brasileiro, para um maior aprofundamento do tema ver 
RESAB, 2004. 
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Para analisarmos se o curso do PROEJA do CAVN possibilitou a 

reelaboração das identidades dos Jovens e Adultos elegemos como primeiro 

indicador a família. Após a realização da pesquisa, onde colhemos traços das 

histórias de vida dos educandos constatamos que a família dos entrevistados em 

sua maioria eram trabalhadores do campo que apresentavam uma estrutura 

considerada tradicional, com a presença marcante do pai e um número elevado de 

filhos. Para cinco dos jovens e adultos pesquisados esta constituição familiar pode 

ser considerada bem sucedida, pois proporcionaram relações de confiança, mesmo 

com dificuldades financeiras, possibilitando uma formação madura que permitiu 

dentro desta relação particular um reconhecimento recíproco (HONNETH, 2003). 

No caso de Goiano e Batista a separação dos pais e o problema do 

alcoolismo, responsável pela violência doméstica podem ter contribuído para suas 

histórias de vida descontínuas e fragmentadas com idas e vindas, cheias de 

incertezas, que até hoje esperam uma concretude. E estas experiências podem ter 

conduzido suas vidas para outros caminhos considerados não emancipatórios. 

O segundo indicador considerado foi a escola. Os jovens e adultos 

investigados demonstraram que a escola representa a possibilidade de mobilidade 

social. Porém, a situação econômica familiar não contribuiu para a permanência 

destes sujeitos na escola.  Esse insucesso escolar ocasiona uma negação social, 

que gera invisibilidade e desrespeito. Neste caso, o retorno a escola foi a 

possibilidade de reconquistar a autoconfiança perdida, e consequentemente poder 

adquirir conhecimentos necessários para sua entrada e permanência no mercado de 

trabalho. 

O terceiro indicador investigado foi a trabalho como possibilidade de mudança 

de vida. O trabalho pode ser considerado como capaz de propiciar um 

reconhecimento jurídico que Honneth (2003) denomina de estima social. Pois, o 

trabalho permite que o sujeito adquira direitos individuais como possibilidade 

legítima, com base na qual ele pode constatar que goza do respeito de todos os 

demais, ou seja, que partilha com todos os outros membros da sociedade de direitos 

sociais e isto atua de forma positiva em sua vida contribuindo para a formação do 

autorespeito.  
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Percebemos que o PROEJA foi a única oportunidade dos sujeitos entrarem 

no campo da estima social, pois uma pessoa só pode sentisse reconhecida 

plenamente quando partilha de maneira indistinta de uma posição na sociedade com 

todos  os demais.  

Com relação ao indicador relação com a terra foi onde identificamos mais 

precisamente a reelaboração das identidades destes jovens e adultos, pois o 

conceito inicial dos jovens de terra e a forma como desenvolviam suas práticas 

agrícolas demonstravam relações de exploração e extrativismo desordenado. Após 

o período de formação no curso do PROEJA a percepção de terra foi reelaborada e 

os jovens e adultos demonstraram uma relação de respeito e de tratamento 

sustentável com relação às ações agrícola.  

A integração entre Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional 

não é tarefa fácil e de curto prazo, pois essas duas modalidades de educação se 

constituíram, em geral, como realidades e campos distintos no âmbito da educação 

escolar brasileira, embora lidassem com um segmento social em particular: os que 

vivem do trabalho e que se veem, crescentemente, excluídos do mercado de 

trabalho, dado ao desemprego estrutural e às crescentes exigências de qualificação. 

Isso implica que tais trabalhadores, muitas vezes, pela condição de vida ou pela falta 

de oportunidades educacionais, se apropriem precariamente dos elementos que nos 

permitam o pleno desenvolvimento como pessoa e o preparo para o exercício da 

cidadania, bem como a qualificação para o trabalho, como estabelece a Constituição 

Federal de 1988. 

Sabemos que o PROEJA sozinho, não vai gerar transformações estruturais 

na sociedade. No entanto, entendemos que a educação enquanto espaço formal, 

oferecida com qualidade é um recurso indispensável para a compreensão dos 

fundamentos da desigualdade e possibilidade de reivindicar as mudanças sociais 

que geram o reconhecimento e a visibilidade social. Assim, o PROEJA pode trazer 

benefícios para os jovens e adultos do campo à medida que oportuniza uma 

formação que articula os conhecimentos gerais e profissionais ao mesmo tempo em 

que permite para alguns egressos sua entrada no mercado de trabalho formal. 

As conclusões apontadas nesta pesquisa, embora relevantes, não são um fim 

em si mesmas. Sugerimos a continuidade destes estudos uma vez que acreditamos 

ser significativo para a compreensão desse processo de formação, bem como para 
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revelar a situação desses educandos após a conclusão do curso do PROEJA no 

CAVN. Um estudo que analise a inserção dos egressos, envolvendo o Governo, 

representantes dos trabalhadores e representantes dos empregadores, a fim de 

verificar o valor do PROEJA para o exercício pleno da cidadania. 

Por fim, destacamos que a pesquisa foi importante, também, porque propiciou 

um olhar mais detalhado sobre as histórias de vida deste educandos, suas relações 

e construções identitárias, resignificando suas experiências e contribuindo para 

reflexões mais elaboradas sobre a vida vivida. Para a pesquisadora representou não 

apenas uma busca de dados para constatação de uma hipótese, mas acima de tudo 

a oportunidade de inebriada pela oportunidade de mergulhar nas histórias de vida 

dos educandos, reelaborar sua própria identidade direcionando novos caminhos.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

CURSO DE DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esta pesquisa é sobre A IDENTIDADE E O RECONHECIMENTO DE 

JOVENS E ADULTOS DO CAMPO e está sendo desenvolvida por Ana Cláudia da 

Silva Rodrigues , aluna do Curso de Doutorado em Educação da Universidade 

Federal da Paraíba, sob a orientação da Profa. Dra. Emília Maria da Trindade 

Prestes.  

Tem por objetivo geral analisar se o curso Técnico de Nível Médio Agrícola na 

modalidade Jovens e Adultos (PROEJA) destinado a formação profissional de 

jovens do campo, trata da especificidade e problemática desses jovens no sentido 

de consolidar o fortalecimento das suas identidades. Esse estudo realizado no 

estado da Paraíba, com alunos do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros.  

A sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) não é 

obrigado (a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas 

pelo Pesquisador (a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer 

momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na 

assistência que vem recebendo na Instituição (quando for o caso).  

Solicito sua permissão para que a entrevista seja gravada como também sua 

autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de 

educação. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em 

sigilo. O(s) pesquisador(es) estará(ão) a sua disposição para qualquer 

esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou 

ciente que receberei uma cópia desse documento.  
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______________________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa ou Responsável Legal  

____________________________________  

Assinatura do (a) Pesquisador (a) Responsável  

Ana Cláudia da Silva Rodrigues 

R.Nicolau Lucena de Moura, 26, Conjunto Edgar Santa Cruz 

CEP: 58220-000 

Bananeiras - PB.  

Telefone para contato: (83) 3363-2785 (83) 91673621 
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APENDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Questões: 

 

CONTEXTO SOCIAL 

 

1. Quem é? 

2. Quem são seus pais? 

3. Em que seus pais trabalham? 

4. Onde você reside? 

5. Qual sua situação civil? 

6. Tem filhos? 

7. Trabalha? Se a resposta for positiva, indicar em que. 

8. Estuda? 

9. Participa de atividades sociais ou culturais na comunidade? 

10. As pessoas de sua comunidade sobrevivem de que? 

11. O que fazem quando não estão trabalhando? 

12. Como é seu dia? 

 

RELAÇÕES DIALÓGICAS 

 

13. Como foi sua infância? 

14. Você brincava? Estudava? Trabalhava? 

15. O que mais marcou sua vida escolar? 

16. Como você se relacionava na escola com seus amigos, educadores e 

gestores? 

17. O que representava a escola para você? 

18. Seus pais estudavam? Valorizavam o estudo? 

19. Seus pais auxiliavam nas atividades escolares? 
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20. Em algum momento você parou de estudar? Por que? 

21. Como era sua escola durante a infância? 

22. Que aprendizagens foram importantes para você, naquela época? 

23. Com que idade ingressou na escola? 

24. Como foi sua alfabetização? 

25. Quais eram seus professores preferidos e de quais matérias você mais 

gostava? 

26. O que você aprendia na escola ajudava em casa ou com seus amigos? 

27. Como eram os costumes daquela época? 

 

CONTEXTO PROFISSIONAL 

 

28. Como aconteceu sua escolha profissional? 

29. As pessoas influenciaram você positiva ou negativamente na época? 

30. Como era seu relacionamento com seus pais? 

31. Quando surgiu o interesse em estudar em uma escola agrícola? 

32. Por que resolveu fazer um curso técnico na área agrária? 

33. Você pretende trabalhar na área? 

34. Como foi sua experiência de estudo no PROEJA? 

35. As atividades práticas realizadas durante as aulas ajudava você a pensar as 

práticas realizadas por agricultores em sua comunidade? 

36. Os conhecimentos transmitidos pelos educadores contribuíam para sua 

formação? 

37. A sua relação com a terra(meio ambiente) mudou após a conclusão do curso? 

38. Após o termino do curso você está contribuindo para sua comunidade? De 

que forma? 
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DAS APRENDIZAGENS 

 

39. Que aprendizagens você considera que foram importantes para sua vida 

pessoal e profissional? 

40. Como essas aprendizagens contribuíram para sua formação pessoa e 

profissional durante a realização do curso do PROEJA? 

41. Você imagina como teria sido sua vida pessoal e social se tivesse escolhido 

outro curso ou outra escola? 

42. Que disciplinas você considera que foram importantes?E quais não foram? 

43. Após a conclusão do curso sua relação com as pessoas modificaram? Como? 

E com o trabalho? Com a família?  E como você mesmo? 

44. Conseguiu colocar seus ideais em práticas? 

45. O curso contribuiu para melhorar minhas habilidades técnicas? 

46. As pessoas me vêem como um profissional? 

47. Quais talentos e aptidões aperfeiçoei ou deixei para trás durante a realização 

do curso? 

48. Que atividades relacionadas a minha profissão desenvolvo na comunidade? 

49. Participo de atividades na comunidade como multirões, dia de campo, 

organização de trabalhadores? 

50. Participo do sindicato dos trabalhadores rurais? 

51. Que valores foram desenvolvidos durante o curso que acredito ser importante 

para desenvolver na minha comunidade? 

52. Como os outros me vêem? 

53. Como vejo a mim mesmo? 

54. Como o curso PROEJA contribuiu para mudar minha história de vida, ou não? 

55. Consegui contribuir com minha comunidade após o termino do curso? 

56. O que desejo daqui para frente? 
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APENDICE C - ITINERÁRIO BIOGRÁFICO DE APRENDIZAGEM:  
HISTORICIDADE DA VIDA VIVIDA DA AUTORA DA TESE 

 

 

Uma vez que este trabalho se caracteriza como uma tentativa de 

compreensão das histórias de vida dos sujeitos jovens e alunos do PROEJA, 

gostaria de iniciar narrando acontecimentos por mim vividos e descrevendo 

aprendizagens que me possibilitaram ser o que sou e contribuíram para a formação 

da minha identidade. Aprendizagens que me marcaram e quese redefinem 

continuamente me deixando  ser o que sou e me  reconstituindo a cada dia. 

Foi pois (e continua sendo),  na pluralidade das experiências educativas, 

sociais e profissionais que minha história foi/vai sendo singularizada. Relatarei 

principalmente, os acontecimentos relacionados a minha trajetória escolar por 

acreditar ser este um dos espaço que me propiciou  aprendizagens e identidades  

plurais. Assim, ao me propor estudar sobre as aprendizagens e as identidades dos 

alunos e alunas do PROEJA e de como eles (re)constroem suas identidades através 

das aprendizagens vivenciadas no curso freqüentado, nada mais natural que 

comecemos pela (auto)biografia da pesquisadora. Assim passo a narrar fatos 

relacionados a minha trajetória pessoal, intelectual e acadêmica. 

 Comparo a minha história, ao longo da vida, com um grande bastidor de 

bordado, que apresenta um risco que se tornará uma bela imagem após a junção de 

alguns fios(presença-outro) para a formação do ponto e a retirada de outros fios 

(ausência-outro) com o intuito do vazamento do risco para que ele possa ser melhor 

visualizado. Por isso, presenças e ausências me constituem enquanto ser em 

formação, ou melhor, segundo Macedo (2008), citando o pensamento de Honoré, 

ser em interformação, que caracteriza a “formatividade” da existência, é a condição 

do seu desenvolvimento e de sua manifestação na nossa experiência de vida. Por 

isso, ser-com-o-outro e ser-com-o-mundo não significa necessariamente a presença 

absoluta, pois essa co-existência já é uma estrutura essencial.  

 Lembro-me claramente dos fatos que marcaram minha infância, e em sua 

grande maioria todos estavam relacionados ao período que permanecia na escola. 
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Como não lembrar da distancia que percorria da minha casa para a escola quando 

tinha 4 anos de idade ? Ao relembrar agora percebo, após tantos anos que a 

distancia do estudo na escola formal vai ser uma constante em minha vida. Como 

esquecer as experiência de amizade, das brincadeiras, das primeiras letras e das 

ausências (neste caso, falta da presença) da minha mãe durante as aulas. Não 

poderia esquecer as broncas e repreensões que sempre fui vitima, uma vez que não 

aceitava o controle e me negava a ficar em silencio em sala de aula. Como uma 

aluna sempre ativa, para mim, estar em contato com os outros companheiros me 

fascinava: saber suas histórias, ouvir seus lamentos, colher seus sorrisos sempre 

foram prioridades para mim.  

Aos doze anos, minha história foi se direcionando para outros processos de 

aprendizagens. Até essa idade, vivia despreocupada em relação a minha 

constituição enquanto sujeito, mas, após a ausência definitiva de minha mãe, passei 

a me perceber como responsável por minha existência, comecei a enxergar, na 

presença de outros familiares a necessidade de organização e de crescimento 

pessoal. Momentos difíceis de ausências e presenças. Neste período em que vivia 

todas as inquietações da adolescência passei a fazer minhas opções 

profissionais:decidi fazer magistério, uma vez, que minha mãe tinha sido professora 

E  minha avó era professora, assim como  a grande maioria das minhas tias. Por 

isso, trilhei o caminha da formação de professores e em 1990 conclui meu curso 

técnico de magistério nível médio com 17 anos.  Durante a realização do curso 

magistério saia do município de Caiçara (cidade localizada na Meso região do 

Curimataú do estado da Paraíba), local onde passei a morar com meus avós, após a 

morte da minha mãee me deslocava para Guarabira, cidade pólo do brejo.(distante 

aproximadamente 70km).  O trajeto começava as 9h da manha e o retorno se dava 

as 19h, uma vez que só existia o ônibus da linha nestes horários. Caminhos longos, 

trajetórias incertas, tempos de pontos apertados na tessitura da vida.  

 Em 1991 fui aprovada no vestibular para o curso de Licenciatura em 

Pedagogia. Se antes eu me deslocava de Caiçara a Guarabira, durante a graduação 

o deslocamento foi ainda maior. Agora o percurso erade Lucena para João Pessoa, 

através de ônibus, balsa, trem e mais ônibus... o desenho estava sendo constituído. 

Concomitante a graduação, ministrei a disciplina de Língua Portuguesa para os 

alunos da segunda fase do Ensino Fundamental, entre os anos de 1992 e 1994, no 
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Colégio Estadual de Lucena. Tinha que me manter para poder estudar. Presença de 

trabalho, ausência de tempo, de pessoas. No ano de 1994, conclui o curso de 

Pedagogia com a habilitação em Supervisão Escolar. 

Neste mesmo ano de conclusão do curso de pedagogia fui concursada para 

exercer a função de Supervisora Escolar do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros 

(CAVN), escola agrotécnica vinculada a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

localizada no campus III, no município de Bananeiras, da qual me tornei 

Coordenadora Pedagógica em 1995, desempenhando as funções de 

acompanhamento, organização e avaliação das atividades didático-pedagógicas da 

Instituição Escolar. Novo papel, nova presença, outras ausências... Como 

Coordenadora Pedagógica, passei a ocupar uma cadeira no conselho pedagógico 

do referido Colégio, para auxiliar nas tomadas de decisões inerentes a organização 

curricular, social e política da Instituição. 

 Em 1997 conclui a especialização à distancia em Administração Escolar, 

oferecida pelo Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba e em 1999 

conclui a Especialização em Avaliação à Distância, oferecida pela Universidade 

Federal de Brasília, MAS, Sentindo a necessidade de contribuir mais para a 

organização dos cursos da área agrária, cursei no período de 1997 a2003 a 

Licenciatura em Ciências Agrárias. 

 No ano 2000 iniciei o mestrado em educação, através de um convênio 

firmado entre o Centro de Educação, o então Centro de Formação de Tecnólogos 

em Bananeiras e o Centro de Formação de Professores em Cajazeiras-PB. As aulas 

eram realizadas em Bananeiras e Cajazeiras, novo itinerário, novos parceiros, novas 

presenças. Em 2003 terminei o Mestrado em Educação na UFPB, tendo a 

orientação do professor Dr. Luiz Dias Rodrigues, cujo título da dissertação foi A 

formação de professores de nível médio para o Ensino Fundamental do campo – 

conforme a percepção dos docentes e discentes da I turma, na cidade de 

Bananeiras. 

 Com o grau de mestre em Educação, iniciei em 2003 minhas atividades de 

docência como professora da pós-graduação, no entanto, continuando minha função 

como Técnica em Assuntos Educacionais da UFPB, ministrando as disciplinas de 

Formação do Educador e Avaliação da Aprendizagem e Estrutura e Funcionamento 
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da Educação Básica do Curso de Especialização em Educação Básica oferecido 

pelo Campus III, UFPB, elaborando, também, seus respectivos módulos. Participei 

como vice-coordenadora no ano de 2006 do curso de Especialização em Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio na Modalidade 

Educação De Jovens e Adultos, no qual ministro aulas até hoje. E foi justamente, a 

partir das falas, das narrativas e das histórias de vida apresentadas pelos 

professores/alunos do curso, que nos seus momentos de angustia, duvidas, 

incertezas, questionamentos, afirmações, relatavam os momentos vividos em sala 

de aula, suas dificuldades e alegrias, que eu me vi vislumbrando outros pontos, 

novos desenhos, outras imagens, agora como pesquisadora, com possibilidade de 

investigar suas histórias, perceber toda a transformação social e política realizada 

neste período histórico.  

  Em 2008, fui selecionada para o doutorado em Educação do PPGE e em 

2009 me submeti a concurso público para o cargo de professor de 3° graus, na área 

de Currículo e Avaliação para o curso de Licenciatura em Pedagogia do campus III 

da UFPB, no qual obtive aprovação. Atualmente trabalho com os componentes 

curriculares de Currículo e Trabalho Pedagógico, Avaliação Educacional, 

Planejamento e Gestão Escolar.  

Por isso, ao vivenciar o processo, os problemas, os questionamentos e as 

incertezas que cercaram o início da implantação do PROEJA no Colégio Agrícola 

Vidal de Negreiros e baseada nessas experiências anteriores e concepções que 

circulam minha prática pedagógica, é que situo o meu olhar investigativo sobre 

asidentidades e aprendizagensde um grupo de educandos que vivenciaram o 

referido curso.  
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ANEXO A –MATRIZ CURRICULAR DOS COMPONENTES CURRICUL ARES 

REFERENTES AO ENSINO MÉDIO DO CURSO PROEJA. 

-B
A

S
E

 C
O

M
U

M
 N

A
C

IO
N

A
L 

NOME DO COMPONENTE 
CURRICULAR 

C.H.SEMANAL C.H. ANUAL TOTAL 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
Área De Linguagens, Códigos E Suas Tecnologias 

Língua Portuguesa e Literatura 
Brasileira 

2 2 2 60 60 60 180 

Educação Física 1 - - 30 - - 30 

Artes 1 1 1 30 30 30 90 

Informática 2 - - 60 - - 60 

Área Das Ciências da Natureza, Matemática e Suas Tecnologias 

Matemática 2 2 2 60 60 60 180 

Biologia 2 2 2 60 60 60 180 

Física 2 2 2 60 60 60 180 

Química 2 2 2 60 60 60 180 

Área Das Ciências Humanas e Suas Tecnologias 

História 1 1 1 30 30 30 90 

Geografia 1 1 1 30 30 30 90 

P
A

R
T

E
 D

IV
E

R
S

IF
IC

A
D

A
 Área De Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias 

Lin.Estrang. - Espanhol 1 - - 30 - - 30 

Redação Técnica - - 1 - - 30 30 

Área Das Ciências Da Natureza, Matemática E Suas Tecnologias 

Filosofia - 1 - - 30 - 30 

Sociologia - - 1 - - 30 30 
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ANEXO B - MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO DE NÍV EL MÉDIO EM 
AGROPECUÁRIA, MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT OS 

 
            TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM AGROPECUÁRIA 
 
 
 
E 
D 
U 
C 
A 
Ç 
Ã 
O 
 
P 
R 
O 
F 
I 
S 
S 
I 
O 
N 
A 
L 

MÓDULO – PRODUÇÃO VEGETAL 
SUB-MÓDULO: HORTICULTURA 
COMPONENTE CURRICULAR MÓDULOS 

CARGA HORÁRIA 
ANUAL 

CARGA HORÁRIA 
TOTAL 

TEORICAS PRÁTIC
AS 

OLERICULTURA 40 20 60 

SILVICULTURA 20 10 30 

JARDINAGEM 20 10 30 
FRUTICULTURA 60 30 90 
FITOSSANIDADE 20 10 30 
MANEJO DE SOLO 30 15 45 
TOPOGRAFIA 20 10 30 
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 20 10 30 
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 20 10 30 
INTRODUÇÃO À 
AGROINDÚSTRIA 

12 03 15 

COLHEITA E PÓS-COLHEITA 12 03 15 
PLANEJAMENTO E 
PROJETOS 

20 10 30 

GESTÃO 12 03 15 
MÓDULO – PRODUÇÃO VEGETAL 
Sub.Módulo: CULTURAS ANUAIS E PERENES 
COMPONENTE CURRICULAR CARGA HORÁRIA 

ANUAL 
CARGA HORÁRIA 

TOTAL 
TEORICAS PRÁTIC

AS 
CULTURAS 60 30 90 
FITOSSANIDADE 20 10 30 
MANEJO DO SOLO 30 15 45 
TOPOGRAFIA 20 10 30 
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 20 10 30 
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 20 10 30 
INTRODUÇÃO Á 
AGROINDÚSTRIA 

12 03 15 

COLHEITA E PÓS-COLHEITA 12 03 15 
PLANEJAMENTO E 
PROJETOS 

12 03 30 

GESTÃO 12 03 15 
 MÓDULO – PRODUÇÃO ANIMAL 

SUB-MÓDULO: RUMINANTES E CECO FUNCIONAL 
COMPONENTE CURRICULAR CARGA HORÁRIA 

ANUAL 
CARGA 

HORÁRIA 
TOTAL TEORICAS PRÁTICAS 

BOVINOCULTURA 30 30 60 
CAPRINOCULTURA 40 20 60 
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CUNICULTURA 20 10 30 
CONSTRUÇÕES RURAIS 20 10 30 
PASTAGEM 20 10 30 
PLANEJAMENTO E 
PROJETOS 

20 10 30 

GESTÃO 12 03 15 
MÓDULO – PRODUÇÃO ANIMAL 
SUB-MÓDULO: MONOGÁSTRICOS 
COMPONENTE CURRICULAR CARGA HORÁRIA 

ANUAL 
CARGA 

HORARIA 
TOTAL TEORICAS PRÁTICAS 

AQUICULTURA 20 10 30 
PSICULTURA 20 10 30 
AVICULTURA 40 20 60 
RANICULTURA 20 10 30 
PASTAGEM 12 03 15 
SUINOCULTURA 40 20 60 
PLANEJAMENTO E 
PROJETOS 

12 03 15 

GESTÃO 12 03 15 
 

 

 

 

 

 

 

 


