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Essa é uma profissão difícil em nosso país: exige segurança, 
tranquilidade, equilíbrio, competência, compromisso e... É mal paga e 
pouco reconhecida socialmente. Exige-nos liderança, disciplina, 
concentração, solidariedade e desprendimento, pois só podemos nos 
realizar quando o discípulo nos supera. Exige que solicitemos 
disciplina, concentração de outrem, sem, porém, perdermos a 
ternura. É uma missão quase impossível... 

Porém nenhuma outra pode superá-la na potencialidade de realizar a 
plenitude da felicidade humana, porque ela nos lança na aventura do 
espírito – e sempre acompanhados (ROMÃO, 2011).  



 
 

RESUMO 

 

A presente investigação apresenta como objeto de estudo a identidade 

profissional dos docentes da Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal 

Ferreira Itajubá, unidade escolar da cidade do Natal, capital do Estado do Rio 

Grande do Norte. Objetivamos por meio desta pesquisa, compreender a 

repercussão da imersão dos professores na modalidade de EJA, na formação de 

sua identidade profissional, fundamentado nos conceitos de identidade (GIDDENS, 

2002; HALL, 2011; 2014; CASTELLS, 2008; BAUMAN, 2013) e profissão docente 

(TARDIF; LESSARD, 2012; ARROYO, 2000, 2006; PERRENOUD, 1997). Neste 

sentido, empregamos a metodologia da entrevista compreensiva (KAUFMANN, 

2013; SILVA, 2002, 2006) nos dados coletados através de entrevistas semi-diretivas 

realizadas com os professores que atuavam nos níveis III e IV da modalidade, na 

referida escola.  A análise do conteúdo (BOGDAN; BIKLEN, 1994; BARDIN, 2011) 

conduziu a classificação dos dados em sete temas: formação, que trata da escolha 

da licenciatura como formação superior; porque ser professor, analisa os motivos 

que levaram à carreira profissional docente; chegada a EJA, que revela como os 

docentes se inseriram na modalidade; ser professor de EJA, que busca as 

significações dos professores no exercício profissional na modalidade; concepção 

de EJA, que apreende a visão pela qual os professores enxergam a Educação de 

Jovens e Adultos; a EJA ideal, voltada ao aspecto de uma modalidade idealizada 

pelos docentes; e o aluno da EJA, que revela a relação docente/discente. Os temas 

foram abarcados em duas categorias de análise, ingresso na docência e inserção 

na EJA. As categorias demonstraram, ao final da pesquisa, o conflito entre o 

pessoal e o profissional vivenciado pelos docentes, revelando que a sua inserção na 

modalidade de EJA contribuiu para o desvelamento do seu papel social enquanto 

educador e, através deste, a (re)afirmação da sua identidade profissional docente.   

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Identidade. Profissão docente.  



 
 

ABSTRACT 

 

This article aims to investigate the professional identity of the teachers of the 

Education of Young and Adults (EJA) at Ferreira Itajubá Municipal School, in Natal, 

the capital of Rio Grande do Norte. Through this research it is possible to 

comprehend the repercussion of teachers´ immersion in the EJA modality, the 

professional qualification, based on identity concepts (GIDDENS, 2002; HALL, 2011; 

2014; CASTELLS, 2008; BAUMAN, 2013) and teaching (TARDIF; LESSARD, 2012; 

ARROYO, 2000, 2006; PERRENOUD, 1997). All the data was analysed by the 

methodology of the comprehensive interview. The data was collected by asking 

semi-open questions to the teachers who worked in the 3rd and 4th levels of this 

modality in this school. The content analysis (BOGDAN; BIKLEN, 1994; BARDIN, 

2011) ranked data in seven topics: formation, which is related to the graduation 

choice; why to be a teacher, which analyzes the reasons that led to the teaching 

career; arrival at EJA, which reveals how teachers got into this modality; to be an 

EJA teacher, which search the meanings of the teachers in the profession; idea 

about EJA, which is related to how teachers see this modality, EJA dream, related 

to a modality idealized by the teachers; and the EJA student, which shows teachers 

and students relationship. The issues were addressed in two analysis categories: 

teaching admission and EJA insertion. In the end of the study, these categories 

showed the conflict between personal and professional spheres experienced by the 

teachers, revealing that EJA insertion has contributed to a social role unveiling as 

educator and reassert the identity as a teacher. 

Key words: Education of Young and Adults. Identity. Teaching career. 
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1  INSERÇÃO NA EJA, UMA INTRODUÇÃO... 

Ao refletir acerca do que me conduziu a pesquisar sobre a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), em específico, sobre a relação da inserção na EJA da 

Escola Municipal Ferreira Itajubá (EMFI) e a formação da identidade profissional 

docente, questionei-me sobre o caminho trilhado à modalidade. Neste sentido, 

busquei na memória o percurso que me levou à referida escola e, por conseguinte, à 

EJA.  

Ao final do ano de 1996, concluí o curso de “Saneamento”, equivalente ao 

ensino médio técnico, na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN), 

sendo encaminhado, como estagiário, para uma empresa do setor têxtil a fim de 

lidar com o tratamento de águas e efluentes da mesma. Nesta, concluí a fase de 

estágio e, pelo bom desempenho, conquistei o meu primeiro emprego formal o que 

foi, à época, motivo de muito regozijo. No desenvolver de minhas atividades, notei 

que estas não condiziam com a capacitação técnica a qual havia me preparado 

durante anos, o que me desmotivava a cada dia de labor. Observei, ainda na 

empresa, que o “capital cultural1” era o responsável pela hierarquização de funções, 

ou seja, os trabalhadores eram nivelados através do seu grau de escolaridade. 

Compreendi, dessa forma, a necessidade da formação para melhor alocação nos 

postos de trabalho, dentro da lógica capitalista. Essa foi a motivação que me fez 

ingressar na Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), em 2001.  

O curso nos apresentava algumas vantagens: a afinidade com o campo da 

Biologia e o fato de poder ser cursado durante o período noturno, possibilitando a 

manutenção no emprego. Com a situação na empresa chegando ao limite, decidi 

aproveitar a primeira oportunidade de deixar a vida de “peão-de-fábrica2”, como 

éramos conhecidos. Através de um acordo, deixei a empresa com todos os direitos 

trabalhistas, inclusive o seguro-desemprego, que me manteve financeiramente 

resguardado durante alguns meses. Com o final do benefício se aproximando e 

                                            
 
1
 Aqui compreendido como capital cultural institucionalizado, ou seja, outorgado através de títulos 

escolares ou acadêmicos, conforme Bourdieu (1997). 
 

2
 Como eram chamados os trabalhadores que não exerciam cargos administrativos ou de gerência na 

empresa. 
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aproveitando a oferta de “estágio” nas Escolas Estaduais, assumi pela primeira vez, 

uma sala de aula.  

Com apenas quatro semestres cursados na graduação, encontrava-me à 

frente de alunos do Ensino Fundamental. Tal experiência me conduziu a um “teste” 

em uma instituição privada de ensino, onde firmaria contrato trabalhista durante seis 

anos. Nesta ocasião, tive a experiência de ensinar, além do Ensino Fundamental, no 

Ensino Médio. Descontente com o tratamento dispensado aos docentes e já com o 

diploma de licenciatura “em mãos”, resolvo prestar concurso para Prefeitura 

Municipal de Natal e, posteriormente, Prefeitura Municipal de Parnamirim, quando 

assumi definitivamente o funcionalismo público em detrimento do ensino privado. 

Iniciava-se, deste modo, minha relação com a EJA.  

Ao ser convocado pela Secretaria Municipal de Educação (SME) de Natal 

para assumir a carga horária correspondente ao concurso prestado, a princípio, fui 

encaminhado a uma Escola Municipal com o intuito de assumir turmas vespertinas 

de Ensino Fundamental. Contudo, ao contatar a gestão escolar, fui surpreendido 

com o fato de que a vaga, para professor de Ciências, não estava disponível. Após 

retorno à SME, encaminham-me à vaga de um professor recém-aposentado na 

EMFI, com turmas vespertinas e noturnas. Chego então, por acaso do destino, à 

EJA.  

Recordo com facilidade o primeiro contato com os alunos da modalidade: ao 

chegar à escola, a coordenadora pedagógica me conduz à sala, apresenta-me como 

docente e, sem mais, vai embora. A partir daquele momento, éramos eu, desprovido 

de qualquer formação ou experiência com a EJA, e os alunos, ansiosos pelas aulas 

do novo professor de Ciências.  Entre erros e acertos, busquei na formação 

continuada ofertada pela coordenação pedagógica, o suporte para qualificar minha 

ação pedagógica. Com a oportunidade de cursar uma Especialização em EJA no 

Instituto Superior Presidente Kennedy (IFESP), qualifico a formação e aprofundo a 

relação junto à modalidade, o que me conduziu a buscar no Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGEd) da UFRN pesquisar sobre a Educação de 

Jovens e Adultos. 
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O referido percurso provoca a questão de partida: qual a repercussão da 

imersão dos professores da EMFI na modalidade de EJA, na construção da sua 

identidade profissional docente? Desta primeira, desdobram-se outras: a docência 

em EJA é fruto da identificação com a modalidade ou necessidade particular? Qual é 

a relação entre a formação de uma identidade profissional docente e a ação 

pedagógica do professor, na modalidade? Por conseguinte, constitui-se como 

objetivo geral da pesquisa, compreender a formação da identidade profissional 

docente nos professores da EJA da EMFI na perspectiva da sua inserção na 

modalidade. Considerando a identidade profissional como parte da formação de 

sujeitos enquanto profissionais da docência, nos propomos, enquanto objetivos 

específicos deste trabalho, a analisar a inserção dos professores da EMFI na 

Educação de Jovens e Adultos; compreender como a inserção na EJA repercute na 

formação da identidade profissional dos docentes da referida escola. 

Desse modo, em razão ao que propõe o presente texto dissertativo, acredita-

se que a escolha metodológica leva à posição teórica dialética, que se fundamenta 

na ação recíproca, ou seja, em que “todos os aspectos da realidade (da natureza ou 

da sociedade) prendem-se por laços recíprocos”. (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 

84). Surge, portanto, a necessidade de avaliar uma situação do ponto de vista das 

condições que a determina e, assim a explica. Para tal, aponta-se a abordagem 

qualitativa, por meio do estudo de caso. 

O campo empírico da pesquisa é a Escola Municipal Ferreira Itajubá. A escola 

proporciona a vantagem de representar o cenário dos desafios inerentes à 

modalidade no município de Natal, configurando um caso que até pode ser similar a 

outros, mas, como nos afirmam Lüdke e André (1986), é ao mesmo tempo distinto, 

pois tem um interesse próprio, singular. A opção pela referida escola deu-se, ainda, 

pela facilidade de acesso aos dados empíricos e aos sujeitos da pesquisa, no caso, 

os professores da EJA.  

Acerca do referencial teórico em investigação qualitativa, balizamo-nos em 

autores como Bogdan e Biklen (1994), Meksenas (2002), além dos já citados 

Marconi e Lakatos (2010) e Lüdke e André (1986). 
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Em razão do exposto, apresentamos os resultados da pesquisa em seções 

que, juntas, irão compor o presente trabalho. Primeiramente, apresentamos o 

referencial teórico em que nos baliza nos conceitos de identidade profissional 

docente (GIDDENS, 2002; HALL, 2011; 2014; CASTELLS, 2008; BAUMAN, 2013; 

TARDIF; LESSARD, 2012; ARROYO, 2000, 2006; PERRENOUD, 1997). 

Considerando a identidade como parte de um processo individual e social, a 

contextualização dos aspectos que se referem ao campo de atuação dos 

professores é parte da construção da sua identidade profissional, neste sentido, 

elaboramos a seção seguinte intitulada “A Educação de Jovens e Adultos em Natal: 

gênese e consolidação”, que busca demonstrar, historicamente, as origens da 

modalidade na cidade, bem como sua consolidação através das Leis que a 

municipalizaram e que garantem o seu funcionamento.  A construção dessa parte do 

capítulo apresenta como aporte as contribuições de Cascudo (1999), Germano 

(1982), Freire (2000), Cunha e Azevedo (2013), além da análise de documentos 

oficiais da SME. O capítulo trata, ainda, da descrição da EMFI e sua relação 

histórica com a EJA municipal. Examinamos o Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

escola e documentos oficiais da mesma, para compor o texto.  

A próxima seção descreve o arcabouço teórico que servirá de base para 

fundamentar o trabalho de pesquisa. Optamos como instrumento investigativo a 

entrevista compreensiva, fundamentada em Kaufmann (2013) e Silva (2002; 2006), 

por apresentar um método de construção teórico baseado na relação dialógica com 

o interlocutor e a interação do cientista com o universo empírico da pesquisa. Por 

corresponder a um método pautado, conforme Kaufmann (2013, p. 33), no “artesão 

intelectual”, ou seja, “aquele que sabe dominar e personalizar os instrumentos que 

são o método e a teoria, num projeto concreto de pesquisa”. A base teórica para a 

análise das entrevistas encontra-se expressa nas técnicas de análise do conteúdo 

de Bardin (2011) e Bogdan e Biklen (1994). 

A última parte do texto dissertativo enfatiza a análise das entrevistas, tendo 

como referência o quadro situacional da EJA na EMFI, buscando estabelecer as 

inter-relações entre ambos em conformidade com a base teórica descrita na seção 

anterior, visando construir o conceito de identidade profissional como identidade 

social, com base na experiência vivenciada pelos docentes na Educação de Jovens 
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e Adultos da referida unidade de ensino, balizados nos conceitos de identidade e 

profissão docente além de contar, como referências teóricas, trabalhos anteriores 

(PEREIRA; FONSECA, 2001; GALINDO, 2004; MARCELO, 2009; ALBINO, 2010) 

desenvolvidos em torno da temática, com base no estado da arte elaborado durante 

o processo de qualificação da presente dissertação. A parte final deste trabalho 

apresentará, ainda, as considerações finais do trabalho, que objetiva retomar as 

questões propostas no decorrer da investigação. 
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Buscamos, construímos e mantemos as referências comunais 
de nossas identidades em movimento – lutando para nos 
juntarmos aos grupos igualmente móveis e velozes que 
procuramos, construímos e tentamos manter vivos por um 
momento, mas não por muito tempo. 

ZYGMUNT BAUMAN, 2005.  
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2 IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Iniciamos o presente texto com a apresentação da teoria que fundamentou as 

análises elaboradas no trabalho, ora escrito. Para fins introdutórios, propomos a 

síntese versada por Silva (2014) acerca da identidade: 

[...] a identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato – 
seja da natureza, seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, 
coerente, unificada, permanente. A identidade tampouco é 
homogênea, definitiva, acabada, idêntica, transcendental. Por outro 
lado, podemos dizer que a identidade é uma construção, um efeito, 
um processo de produção, uma relação, um ato performativo. A 
identidade é instável, contraditória, fragmentada, inconsistente, 
inacabada. A identidade está ligada a estruturas discursivas e 
narrativas. A identidade está ligada a sistemas de representação. A 
identidade tem estreitas conexões com relações de poder. (SILVA, 
2014, p. 96).  

 

Dado a complexidade e a multiplicidade conceitual revelada no epítome 

supracitado, optamos por desdobrar o argumento-chave deste trabalho em algumas 

partes.  Dessa maneira, abordaremos o conceito de identidade, seguido por aquilo 

que compreendemos como trabalho docente para, em seguida, sintetizar ambos de 

acordo com o que entendemos por identidade profissional docente. 

 

2.1. A IDENTIDADE ENQUANTO SIGNIFICAÇÃO SOCIAL 

 

O conceito de identidade foi concebido, nesta investigação, como uma 

significação social (GIDDENS, 2002; BAUMAN, 2005; CASTELLS, 2008; HALL, 

2011, 2014; SILVA, 2014).  Da ordem da construção da linguagem, não sendo uma 

realidade substantiva ou uma propriedade do indivíduo. O que se saltaria como uma 

consciência importante na contemporaneidade seria que tudo que é da ordem de 

significações sociais, produzidas socialmente, não é propriedade, não é atributo do 

indivíduo, não é uma qualidade do ser, do corpo dos indivíduos. Seria uma 

atribuição de sentido, em outras palavras, uma significação produzida. 
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Optamos pelo uso do termo contemporaneidade para indicar a época em que 

vivemos, evitando dificuldades semânticas entre os termos modernidade tardia, alta 

modernidade, pós-modernidade e modernidade líquida (GIDDENS, 2002; HALL, 

2011; BAUMAN, 2001). Nesta acepção, a contemporaneidade não lançaria um 

marco divisor entre a modernidade, caracterizada pelo universo racional e do 

progresso; e a pós-modernidade, entendida como um período de incertezas 

provocadas por mudanças nas configurações econômicas, políticas, culturais, 

sociais. Entendemos que as diferentes sociedades vivenciam esses processos de 

forma distinta encontrando-se, muitas vezes, transitando entre um período e outro e, 

com efeito, as concepções de identidade podem confundir-se entre si.  

Hall (2011) distingue as identidades em três concepções. O sujeito do 

Iluminismo seria um indivíduo “centrado, unificado, dotado das capacidades de 

razão, de consciência e de ação” (p. 10-11), cuja identidade já nasceria com o 

sujeito e com ele se desenvolveria; para o sujeito sociológico, a identidade seria 

formada na interação entre o eu e a sociedade, preenchendo o espaço entre o 

interior e o exterior, uma forma de suturar o sujeito à estrutura social a qual 

pertence. Dessa maneira, o indivíduo se estabilizaria identitariamente junto ao seu 

universo cultural, formando uma unidade. Ocorre que essa estabilidade se 

decompõe com o advento das mudanças estruturais e institucionais da 

contemporaneidade, gerindo a terceira concepção identitária proposta por Hall 

(2011), o sujeito pós-moderno. Para este, as identidades não seriam fixas, 

essenciais ou permanentes, senão múltiplas e cambiantes. “O sujeito assume 

identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas 

ao redor de um ‘eu’ coerente” (p.13). 

Na contemporaneidade, apreendida por Bauman (2001) como modernidade 

líquida3, as “cadeiras dançam” de tal maneira, que antes que haja uma acomodação, 

estaria havendo mudanças em torno dos seus lugares. O desconforto da 

contemporaneidade seria de não oferecer aos indivíduos aquilo que a modernidade 

anterior ofertou, relativamente à sociedade tradicional e a sua solidez, pautada na 

tradição, nos papéis sociais pré-determinados. A tradição, segundo Giddens apud 

                                            
 
3 A opção do uso do termo “modernidade líquida” serve, nesse contexto, para definir a 
contemporaneidade, tomada por Bauman (2001), como sendo cambiante, insegura, flexível, 
inclusive no que se refere ao campo do trabalho, visto como desregulamentado, fluido. 
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Hall (2011, p.15), “é um meio de lidar com o tempo e o espaço, inserindo qualquer 

atividade ou experiência particular na continuidade do passado, presente e futuro, os 

quais, por sua vez, são estruturados por práticas sociais recorrentes”.  

A tradição teria um papel fundamental nos referenciais ontológicos e de ação, 

oferecendo um meio de organizar a vida social das pessoas, por ordenar o tempo de 

forma tal, que restringiria a abertura de possíveis futuros contrafactuais, onde o 

“modo de ser” do passado e do futuro se encontram relacionados. Ocorre uma 

sensação de firmeza das coisas, mistura de elementos cognitivos e morais, aspectos 

de certezas de que “o mundo é como é porque é como deve ser”. (GIDDENS, 2002, 

p. 50).    

Quando a sociedade tradicional começa a desaparecer, pelo movimento do 

nascimento da sociedade moderna, produz contínuas desacomodações e 

reacomodações, o que desestruturaria, nos sujeitos, a sua segurança ontológica, ou 

seja, o “sentido de continuidade e ordem nos eventos, inclusive daqueles que não 

estão dentro do ambiente perceptual imediato do indivíduo”. (GIDDENS, 2002, p. 

223). A solidez da tradição cede lugar à fluidez da contemporaneidade.  

Conforme Bauman (2005, p. 18), “em nossa época líquido-moderna, o mundo 

em nossa volta está repartido em fragmentos mal coordenados, enquanto as nossas 

existências individuais são fatiadas numa sucessão de episódios fragilmente 

conectados”. A sensação de segurança ontológica é desarticulada, uma vez que ser 

ontologicamente seguro é ter, no nível do inconsciente e da consciência prática, 

respostas para questões existenciais fundamentais que toda vida humana de certa 

maneira coloca (GIDDENS, 2002). O indivíduo passa à insegurança existencial, 

comprometendo a sua afirmação identitária que tinha na tradição, um baluarte.  

A contemporaneidade é caracterizada pelas diferenças, atravessadas por 

distintas divisões e antagonismos sociais que produzem uma variedade de 

diferentes identidades para os indivíduos. De acordo com Hall (2011), as sociedades 

modernas só não se desintegram totalmente em razão de que os seus diferentes 

elementos e identidades poderem ser em certa medida, articulados, recriados, 

recompostos, mesmo que parcialmente. Nessa fluidez a identidade é, 

ocasionalmente, vista como “identificação”. Assim, afirma Bauman: 
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Quando a identidade perde as âncoras sociais que a faziam parecer 
“natural”, predeterminada e inegociável, a “identificação” se torna 
cada vez mais importante para os indivíduos que buscam 
desesperadamente um “nós” a que possam pedir acesso. (BAUMAN, 
2005, p. 30). 

 

Ao discorrer sobre o descentramento do sujeito, Hall (2011, p. 39), recorrendo 

aos estudos Freudianos do inconsciente, reitera este pensamento Baumaniano 

quando declara que “em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, 

deveríamos falar de identificação”. A identidade surgiria não a partir de uma 

essência, presente no interior dos indivíduos, mas de uma incompletude preenchida 

a partir do exterior, na forma com a qual os sujeitos imaginam-se vistos pelos outros, 

numa constante busca, ao longo do tempo. A auto-identidade estaria ligada a 

apreciação dos outros, daqueles que não são o “eu”. Em outras palavras, a 

identidade é dependente da diferença, o “eu” depende do “outro”, sendo assim, 

inseparáveis.  

De acordo com Silva (2014), a identidade e a diferença compartilham ainda, a 

característica de não serem produtos da natureza. São produtos da linguagem, atos 

de criação linguística, gestados no mundo cultural e social, passíveis de ser 

expressas por meio da fala, da escrita, dos signos onde adquirem sentido e, dessa 

maneira, tornam-se uma vez mais interdependentes. Como sistemas de significação 

social, os signos representam objetos ou conceitos concretos ou abstratos, mas não 

são o objeto ou o conceito em si. Não representam apenas o que ele deve ser, mas 

também aquilo que ele não é. “A mesmidade (ou a identidade) porta sempre o traço 

da outridade (ou da diferença)” (SILVA, 2014, p.14).  

Assim, a identidade (e a diferença) como sistema de significação carece de 

representação. No contexto deste trabalho, a representação é concebida como 

propõe Silva (2014), ou seja, na sua dimensão significante, como sistema de signos, 

como marca material, uma forma de atribuição de sentido. Um sistema linguístico e 

cultural, arbitrário, indeterminado e ligado a relações de poder. Silva (2014) afirma 

que, como processo de produção simbólica e discursiva, a identidade é uma relação 

social e, por conseguinte, passível de vetores de força e relações de poder. Não 

sendo apenas definidas, mas também, impostas. A identidade é um significado 

cultural e socialmente atribuído. Nas palavras de Bauman (2005, p. 19) “as 
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‘identidades’ flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras infladas e 

lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para 

defender as primeiras em relação às últimas”. 

Dessa maneira, é por meio da representação que a identidade adquire 

sentido e, por conseguinte, passa a existir. Na multiplicidade identitária 

contemporânea, em seu caráter ontológico, o sujeito imerso em um universo cultural 

usa um sistema linguístico e afirma a sua identidade, ou sua identificação com um 

dos seus papeis sociais. É neste sentido que discutimos a identidade profissional 

docente. 

 

2.2. A PROFISSÃO DO PROFESSOR 

 

Enquanto ocupação, a docência incorpora marcas típicas, recorrentes, 

aprendidas no diálogo de gerações. Trata-se de uma atividade, portadora de um 

significado linguístico, social, de uma identidade que tenta se afirmar socialmente. 

Não obstante, tal qual a linguagem, a identidade está sempre escapando desta 

fixação.  

Essa ideia corrobora com o que propõe Charlot (2013), para quem a profissão 

docente é vista sob as diversas óticas das contradições econômicas, sociais e 

culturais da contemporaneidade. Até a década de 50 do século XX, a escola 

cumpriria funções de alfabetização e de transmissão de conhecimentos 

elementares, principalmente para os indivíduos das classes populares, o que 

implicaria na manutenção das suas posições sociais. Dessa maneira, a escola não 

cumpriria um papel importante na distribuição das posições sociais dos sujeitos e, 

por conseguinte, o cotidiano escolar permanece estável. Nessa conjuntura, o 

professor é respeitado socialmente, mesmo que mal pago, e tem ciência de sua 

função social. Já nas décadas de 60 e 70 do século XX, a escola passa a ser 

entendida sob a ótica do desenvolvimento econômico e social, com o acesso 

crescente de indivíduos de classes populares a níveis escolares antes não 

alcançáveis para a maioria. A escolarização representa a chance de mudança na 

posição social do indivíduo e, nessa configuração, a profissão docente passa a ser 
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pressionada e criticada, continua financeiramente desvalorizada e, com a chegada 

das camadas populares ao diploma no nível superior, concorrida. A função docente 

se desestabiliza.  

A partir da década de 1980, com as transformações econômicas e sociais 

advindas da globalização e das novas tecnologias nas exigências de eficácia e 

qualidade da ação e produção social, a elevação da escolarização, a profissão 

docente é desestabilizada não apenas pela pressão social, mas por sua posição 

profissional junto ao seu campo de atuação, a diversidade de seus alunos, além das 

suas práticas. Nesse cenário, o professor passa a ser um funcionário que deve estar 

apto a resolver os problemas que recaem sobre os seus alunos, sua autonomia 

profissional cresce em razão da sua responsabilidade com a variedade de 

educandos em relação aos sistemas de avaliação e das cobranças sociais relativas 

à escola. “Essa mudança de política implica uma transformação identitária do 

professor” (CHARLOT, 2013, p. 100). 

Nas sociedades industriais modernas o trabalho material, ou seja, aquele 

desenvolvido sobre a matéria inerte e sobre a matéria viva ocupa lugar de destaque, 

definido como práxis ou atividade produtiva. A identidade e a ação dos atores sociais 

seriam definidos pelo status que apresentavam quanto ao sistema produtivo. Era “o 

fato de estar envolvido por relações sociais de produção que definia o trabalhador e, 

mais que isso, o cidadão” (TARDIF; LESSARD, 2012, p. 16). Neste contexto, o 

ensino é visto como ocupação secundária ou periférica, uma vez que sua missão 

principal é a de preparar os filhos dos trabalhadores para o mercado de trabalho, 

encarado como a verdadeira vida. Com a nova realidade socioeconômica da 

contemporaneidade, o trabalho docente passa a constituir uma das chaves para a 

compreensão das transformações na sociedade do trabalho.  

Nas sociedades contemporâneas, encaradas como sociedades da informação 

ou do conhecimento (CASTELLS, 2008), profissionais da ciência e da tecnologia 

ocupam progressivamente posições sociais de destaque, em detrimento do declínio 

dos produtores de bens materiais, que deixam de ser o principal vetor de 

transformação social. Novas atividades trabalhistas emergem desta outra 

configuração social e carecem de uma formação longa e de qualidade, exigindo a 

profissionalização dos responsáveis por essa qualificação. Neste sentido, entre as 



26 
 

transformações em curso, cresce o status social dos trabalhadores que possuem o 

ser humano como matéria-prima de trabalho e, dentre estes, os professores.  

Na organização social do trabalho, a demanda por formação aumenta e, com 

isto, eleva-se a necessidade orçamentária investida pelos estados nacionais na 

educação que passa a representar, uma das principais peças da economia da 

sociedade contemporânea, além do seu papel clássico de socialização. Apesar 

disso, a docência enquanto atividade profissional continua negligenciada. Dentre os 

objetivos da profissionalização do ensino, a valorização desta atividade junto à 

opinião pública aparece como latente.  

Tardif e Lessard (2012) afirmam que o trabalho docente é dotado de aspectos 

formais e informais, trabalho codificado e não codificado. A formalização ou 

codificação do trabalho docente representa o reconhecimento social da 

especificidade da sua profissão, legitimada por sua formação acadêmica, pela rotina 

de sua atividade instrumental, controlada e formalizada, dotada de forte 

“racionalidade”. O docente, enquanto parte da organização escolar, teria a sua 

identidade profissional definida pelo papel exercido e pelo status que possui na 

organização do trabalho. 

O aspecto informal ou não codificado do ensino se revela na margem de 

manobra que esses profissionais possuem nas suas tarefas cotidianas, a utilização 

de técnicas pedagógicas que escapam ao controle burocrático institucional. A 

docência enquanto trabalho flexível, pouco “racional”, pautado na experiência, na 

modulação do habitus que garante ao professor, a adaptação necessária as 

condições cambiantes de sua profissão, sendo este visto muito mais como um ator 

social do que como um agente de uma organização. Sua identidade é definida mais 

por suas relações humanas em detrimento ao seu papel codificado. Observamos 

que os conceitos de profissão e de docência são atravessados pelo conceito de 

identidade. Passaremos, então, ao aprofundamento do conceito de identidade 

profissional docente. 
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2.3. IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE: UM PROCESSO EM 

CONSTRUÇÃO 

 

“Estamos atrás de nossa identidade de mestres”, afirma Arroyo (2000, p.17). 

Nesta mesma perspectiva, Tardif e Lessard (2012) discutem a composição da 

identidade do professor no trabalho docente como profissão de interações humanas. 

As concepções desses autores comungam quanto à indefinição da identidade 

profissional docente. Como atores sociais, os professores estariam atados a 

diferentes máscaras que representariam os seus distintos papéis sociais, “definidos 

por normas estruturadas pelas instituições e organizações da sociedade” 

(CASTELLS, 2008, P. 23). A identidade (ou as identidades, uma vez que estas 

podem ser múltiplas em um mesmo indivíduo) se firmará como tal, quando produtora 

de significação para o ator social. No caso dos professores, o seu papel social e, por 

conseguinte, a sua identidade profissional depende da sua interação com as 

diversas organizações sociais as quais eles participam: 

A identidade dos diferentes agentes escolares [...] nunca (é) 
determinada pela organização escolar, já que eles mesmos 
participam de outras organizações sociais: família, sindicatos, igrejas, 
movimentos associativos voluntários, partidos políticos, 
universidades, associações profissionais, etc. (TARDIF; LESSARD, 
2012, p. 44). 

 

A docência não é apenas uma atividade, é também uma questão de status. É 

a identidade do trabalhador na organização do trabalho e na organização social, 

construída por agentes ativos, capazes de justificar suas práticas e dar coerência as 

suas escolhas (TARDIF; LESSARD, 2012). Essa identidade arraiga-se, outrossim, 

na experiência do exercício da docência. Experiência entendida como processo de 

aquisição de certezas no controle de fatos e situações de trabalho, que se repetem e 

acabam por desenvolver um repertório de estratégias para o professor auxiliando-o 

na resolução dos problemas inerentes de sua atividade e que representam “a 

expressão do habitus, sistema de esquemas de percepção e de ação que não está 

totalmente sob o controle da consciência” (PERRENOUD, 1997, p. 21). 

Compreendida, ainda, como intensidade e significação de vivências ocorridas no 
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cotidiano escolar, que podem adquirir valor de confirmação e de justificação 

profissional. 

Trata-se, de qualquer modo, de uma experiência de identidade que 
não pertence ao saber teórico ou prático, mas de vivência e onde se 
misturam intimamente aspectos pessoais e profissionais: sentimento 
de controle, descoberta de si no trabalho, etc. (TARDIF; LESSARD, 
2012, p. 52). 

 

Experiência não apenas individual, mas também coletiva, de classe. 

Indivíduos que partilham do mesmo universo de trabalho para quem a vivência da 

docência transforma-se em uma cultura profissional dividida por um grupo e refletida 

socialmente. A forma pela qual a sociedade, historicamente, compreende o trabalho 

docente se reflete na produção da sua identidade. “Somos a imagem que fazem de 

nosso papel social, não o que teimamos ser”, afirma Arroyo (2000, p. 29). A 

docência como vocação, por exemplo, possui uma forte presença no imaginário 

social.  

Tentamos superar uma herança social, vocacional, historicamente 
colada a nosso ofício: a imagem do mestre divino, evangélico, 
salvador, tão repetida como imagem em discursos não tão distantes. 
Discursos esquecidos, talvez nos traços culturais ainda tão 
presentes. O ofício de mestre faz parte de um imaginário onde se 
cruzam traços sociais afetivos, religiosos, culturais, ainda que 
secularizados. A identidade de trabalhadores e profissionais não 
consegue apagar esses traços de uma imagem social construída 
historicamente. Onde todos esses fios se entrecruzam. Tudo isso 
sou. Resultei de tudo. (ARROYO, 2000, p. 33). 

 

Na tentativa de superar esse legado, a profissionalização poderia ser um 

caminho para a afirmação da identidade docente. De acordo com Arroyo (2000, p. 

28), “a preocupação por encontrar-nos como profissionais competentes em um 

campo do conhecimento vai e volta e reflete a procura da identidade coletiva e 

pessoal”. A profissionalização da docência implicaria em um reconhecimento social, 

tal qual ocorre em outras atividades profissionais, cujas imagens sociais já 

encontram-se devidamente reconhecidas. Todavia, a diversificação do campo da 

educação e a formação especializada para atuação nessa diversidade, produzem 

imagens sociais distintas para a docência.  
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Enquanto o professor da educação infantil traz consigo a imagem indefinida e 

pouco profissional da qual se exige competências que não dizem respeito a sua 

formação acadêmica, como a amabilidade, carinho e cuidado, o docente das séries 

iniciais do ensino fundamental representa um papel mais definido, porém igualmente 

pouco profissionalizado. Personifica o alfabetizador, aquele cuja responsabilidade se 

volta ao ensino das primeiras letras e números. Os professores do ensino 

fundamental e médio com suas licenciaturas nas diversas áreas do conhecimento 

vivenciam o dilema de não serem reconhecidos pela sociedade como educadores, 

tais quais os professores das séries iniciais, nem conseguem se afirmar como 

docentes de um campo específico, papel destinado aos professores universitários, 

segundo o imaginário social (ARROYO, 2000). 

É nesse universo de possibilidades que os professores tentam se definir 

identitariamente. Busca-se uma referência, segurança ontológica. Arroyo (2000) 

sugere que o reconhecimento social dos profissionais que lidam com o trabalho 

interativo, não advêm apenas da sua competência, mas também do valor social 

dado ao objeto do seu trabalho. Dessa forma, a identidade profissional docente 

estaria diretamente relacionada com os tempos de vida com os quais esses 

profissionais trabalham. O aluno como referente. (ALBINO, 2010). A identidade 

profissional docente é, portanto, construída e reconstruída a partir das relações 

sociais, do reconhecimento social dos tempos de vida com os quais se trabalha, das 

significações e da construção da linguagem que emergem da experiência e da 

experimentação da docência (PEREIRA; FONSECA, 2001) nos diversos contextos 

escolares dentre os quais figura a Educação de Jovens e Adultos.  

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não 
fora do discurso que nós precisamos compreendê-las como 
produzidas em locais históricos e institucionais específicos, no 
interior de formações e práticas discursivas específicas, por 
estratégias e iniciativas específicas. (HALL, 2014, p. 109). 

 

Na intenção de compreender a realidade específica com a qual se constrói a 

identidade docente dos professores da EJA da EMFI que passaremos, na seção 

seguinte, a apresentar o contexto histórico da formação da modalidade no município 

de Natal, para, em seguida, expor local de atuação dos docentes.  
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3 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM NATAL: GÊNESE E 

CONSOLIDAÇÃO 

 

A EJA, no Brasil, encontra-se contemplada na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) nº 9.394/1996 como dever do Estado com a educação 

escolar púbica, já no seu artigo 4º, ao garantir a: 

 
Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 
características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as 
condições de acesso e permanência na escola. (BRASIL, 1996, p. 
01). 

 

No entanto, a sua efetivação no país foi, e ainda é, um processo longo e 

árduo.  Não é objetivo deste trabalho, demonstrar historicamente como ocorreu tal 

processo. Neste, pretende-se demonstrar, de forma sintética, o contexto do 

surgimento da EJA no município de Natal, bem como o estabelecimento da 

modalidade na cidade. Entende-se que o professor de EJA (ou de qualquer nível, 

etapa ou modalidade de ensino) deve se encontrar minimamente situado no 

contexto ao qual exerce sua profissão, compreendendo como este se desenvolveu 

ao longo da história, a fim de entender as suas demandas. Para isso, foram 

analisados documentos disponibilizados pela SME, assim como produções acerca 

do tema.  

Em sua obra sobre a história da cidade do Natal, Cascudo (1999) menciona 

os jesuítas como os professores do “Brasil-menino”, destacando a conversa dos 

inacianos com os índios no Rio Grande do Norte. Na parte que cabe o ensino 

municipal, em seu livro, não há citações acerca da educação de adultos fora deste 

contexto.  

De acordo com dados contidos em documentos oficiais, a SME do município 

de Natal foi criada em de 19 de dezembro 1959, através da Lei nº 988, constituindo-

se como órgão gestor do Sistema Municipal de Ensino. Sua formalização deu-se 
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através do Decreto nº 4.927/1992, alterado pela Lei nº 5.339/2001, quando passa, 

em consonância a LDB nº 9.394/1996, a atuar como Sistema Municipal de Educação 

(Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação, Escolas da 

Rede Municipal de Ensino, Escolas Privadas Conveniadas, Creches Públicas 

Municipais, Creches Privadas Conveniadas, Secretaria Especial de Esporte e Lazer, 

Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, Escolas Conveniadas de Educação 

Infantil, Fundação Cultural Capitania das Artes), funcionando em regime de 

permanente cooperação com os Sistemas Federal e Estadual, cuidando da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental (NATAL, 2001).  

Nesta mesma Lei, em seu Art. 4º, já se encontram referências à educação de 

adultos, ao afirmar que o Sistema de Ensino do Município compreende em caráter 

de obrigatoriedade e gratuidade, dentre outros, os programas de erradicação do 

analfabetismo e a oferta de ensino noturno regular adaptado às expectativas e 

peculiaridades do educando trabalhador.  Porém, para compreender a gênese da 

EJA em Natal, é necessário entender o contexto da cidade, à época da criação da 

SME. No entanto, é importante afirmar que não é objetivo nosso eleger um marco 

inicial da educação de adultos no município.  

O fim da década de 1950 e o início da década de 1960 é marcado, no Rio 

Grande do Norte, por uma disputa política entre o Governador Dinarte Mariz e o 

Deputado Federal, Aluízio Alves, para o Governo do Estado, com a vitória deste 

último nas eleições contra Djalma Marinho, candidato apoiado por Mariz.  

O então prefeito da capital, Djalma Maranhão, que apoiara Alves em sua 

campanha vitoriosa para Governador, era reconhecido por sua gestão caracterizada 

pela participação popular e organização de entidades civis. Tal organização pode 

ser exemplificada através dos Comitês Nacionalistas ou “Comitês de Rua”:  

[...] agrupamentos de homens e mulheres, em número variável, 
desburocratizado, que recebe, em uma casa comum de qualquer rua, 
o candidato Djalma Maranhão e/ou seus colaboradores e com eles 
discutem os problemas da rua, do bairro e da cidade. (GÓES, 2005, 
p. 47). 

 



32 
 

Dentre as suas realizações, encontra-se a “Campanha de Pé no Chão 

Também se aprende a Ler”, que visava enfrentar um dos maiores problemas sociais 

da capital, o analfabetismo. Tratava-se de um movimento “marcado pela vontade 

política de erradicar o analfabetismo em Natal, utilizando abordagem metodológica 

de caráter inovador” (NATAL, 2005, p. 02).  

Os referenciais curriculares para Educação de Jovens e Adultos do município 

enfatizam a contribuição do prefeito eleito para a educação popular, assim como 

para o desenvolvimento da Rede de Ensino municipal, ao explicitar que: 

O município de Natal, em outubro de 1960, pela primeira vez na sua 
história elegeu um prefeito, Djalma Maranhão, que preservava suas 
raízes e afinidades com as populações suburbanas. Sua 
administração trouxe matrizes de vanguarda, definiu a Educação e 
Cultura como meta nº 1 do governo e criou a Campanha De Pé no 
Chão Também se Aprende a Ler. As escolas eram de palha de 
coqueiro e de chão de barro batido, chamadas de Acampamento 
Escolar. Iniciou-se, a partir dessa experiência a Rede Municipal de 
Ensino de Natal. (NATAL, 2008, p. 14, grifos do autor). 

 

A educação de adultos, segundo Góes (2010), ocorre posteriormente à de 

crianças e adolescentes na Campanha de Pé no Chão, que data sua “arrancada” ao 

final de março de 1961.  Em princípio, ocorre nos bairros de Nova Descoberta 

(Sociedade 09 de Julho) e Rocas (Cooperativa dos Pescadores e Acampamento 

Escolar). Em abril do mesmo ano, estima-se que haviam 480 adultos matriculados 

em classes distribuídas nestas localidades, chegando a três mil matrículas em 1963. 

Inicialmente, a Campanha faz uso da metodologia tradicional, passando a novas 

formas didáticas de alfabetização com o a concepção de ensino de Paulo Freire e 

com a contribuição do Movimento de Cultura Popular, de Pernambuco que, dentre 

outras realizações, produziu junto à equipe do Centro de Formação de Professores4, 

a cartilha intitulada “Livro de leitura de adultos: ‘De Pé no Chão’”.  

Destaca-se, ainda, a iniciativa de estudantes secundaristas que alfabetizavam 

pequenos grupos de adultos que resistiam em ir à escola, em suas residências. Os 

                                            
 
4
 Criado em 1962, “desempenhou um papel primordial em De Pé no Chão. Na área docente, 

treinando e reciclando professores, monitores e regentes de classes. No campo discente, 
assegurando o rendimento da aprendizagem”. (GÓES, 2010. p. 95). 
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chamados “professores-meninos-voluntários”, no bairro das Rocas em 1962, 

promoviam a “escola a domicílio” (GÓES, 2010). 

A aproximação do Prefeito de Natal aos segmentos populares, grupos 

nacionalistas, comunistas, e sua aberta antipatia ao dito “imperialismo americano” 

desgastaram a relação deste junto ao Governo do Estado, que buscava apoio 

financeiro dos Estados Unidos para executar as suas ações de modernização. 

Pouco após a deflagração do golpe civil-militar de 1964, apoiado também pelo 

Governador Aluízio Alves, ocorre a prisão do Prefeito Djalma Maranhão e do Vice 

Luiz Gonzaga dos Santos, tendo seus cargos considerados vagos pela Câmara 

Municipal e, posteriormente preenchidos pelo Almirante Tetius Rabelo, como 

Prefeito, e o Vereador Raimundo Elpídio, como Vice. Iniciava-se, assim, um período 

de intensa repressão aos chamados “subversivos” e chegava ao fim a campanha De 

Pé no Chão, que atingira uma população de 60.254 analfabetos, sendo destes, 

24.444 adultos.  

Durante o governo militar, o município apoiava os trabalhos da Cruzada ABC5. 

Com o advento do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) em 1967, os 

municípios, através de comissões, passam a promover “ações educativas” sob a 

égide do regime. Em Natal, todas as iniciativas de escolarização de adultos 

balizavam-se em propostas e materiais didáticos nacionais, conforme expõe o 

referencial curricular para a EJA da SME: 

A gerência central do MOBRAL tinha como objetivo organizar a 
programação, a execução, a avaliação e a orientação de treinamento 
de pessoal, no sentido de garantir a possibilidade do controle 
ideológico e doutrinário dos trabalhos desenvolvidos junto a jovens e 
adultos. (NATAL, 2008, p. 12). 

 

O MOBRAL é redefinido em 1985, renomeado para a Fundação Nacional 

para a Educação de Jovens e Adultos – EDUCAR6. Na capital potiguar, tendo como 

                                            
 
5
 A Cruzada ABC (Ação Básica Cristã) representou uma campanha ocorrida de 1966 a 1970, para 

alfabetização de jovens e adultos. 
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referência as propostas pedagógicas do Programa de Educação Básica (PEB) 

gerido pela Fundação EDUCAR, a SME, em 1986 e 1987, desenvolve os projetos 

“Saber” e “Ascensão”. 

O projeto Saber era desenvolvido em comunidades periféricas de 
Natal, em escolas, igrejas e associações de bairros, atendendo a 
uma clientela na faixa de 15 anos e mais. O projeto Ascensão, 
desenvolvido nas entidades da administração municipal, tinha por 
objetivo escolarizar funcionários municipais que não possuíam a 
educação básica. (NATAL, 1988, p.03). 

 

Os projetos contaram com financiamento da EDUCAR. Com o 

reestabelecimento do Estado democrático no Brasil e após a promulgação da 

Constituição de 1988, a educação passa a ter status de obrigação institucional, 

sendo vista como indispensável para o desenvolvimento nacional.  

Na capital potiguar, objetivando a elaboração de um plano para a educação 

do município, a SME promove reuniões de representantes da comunidade escolar e 

de organizações sociais, a fim de discutir o diagnóstico da realidade educacional. 

Destes encontros resulta o I Seminário de Educação Municipal, nos dias 12 e 13 de 

fevereiro de 1987, no ginásio da antiga Escola Técnica Federal do Rio Grande do 

Norte (ETFRN), hoje Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN). Na ocasião, foram discutidas, analisadas e aprovadas as 

propostas que definiram o Plano Municipal de Educação (PME) para o biênio 

1987/1988, a primeira eleição para as direções da rede municipal de educação e a 

instituição dos Conselhos de Escola.  

A relevância deste acontecimento para a educação de adultos foi à instituição 

do Programa Municipal de Educação Popular (PROMEP), que teve como objetivos: 

Definir uma política de Educação Popular para menores 
trabalhadores, jovens e adultos; 

Possibilitar a menores trabalhadores, jovens e adultos, uma 
proposta alternativa de educação, que lhes proporcione uma 

                                                                                                                                        
6
 A Fundação EDUCAR teve o objetivo de fomentar a execução de programas de alfabetização e 

educação básica destinados aos que não tiveram acesso à escola ou que dela foram excluídos 
prematuramente. (BRASIL, 1985). 
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continuidade de estudos e oportunize a aquisição de uma 
consciência crítica, reflexiva, face à realidade em que vivem; 

Assegurar um processo permanente de capacitação de Recursos 
Humanos, envolvendo equipe técnica e professores. (NATAL, 
1988, p. 02). 

O PROMEP, Figura 01, contou com a consultoria de docentes da UFRN7, 

professores integrantes do Centro de Estudos em Educação – Vereda8, de São 

Paulo, além do educador Paulo Freire. Teve como agente financiador a Fundação 

EDUCAR, abarcando os projetos Saber e Ascensão. As aulas eram ministradas nas 

dependências de organizações comunitárias através de professores bolsistas.  Outro 

fato a ser posto em relevo é a municipalização da EJA pela SME na década de 

1990, bem como a parceria público-privada através do projeto “Vivendo e 

Aprendendo”, cujo objetivo era o de alfabetizar trabalhadores da construção civil. 

Neste mesmo ano, ocorre a extinção da Fundação EDUCAR pelo governo do então 

presidente do Brasil, Fernando Collor de Melo.  

                                            
 
7
 Professores Domício Rosendo da Silva Filho, Maria Pepita Vasconcelos de Andrade e Marília 

Ferreira de Melo. 
 
8
 Professores José Carlos Barreto e Vera Barreto. 
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Figura 2 - Programa Municipal de Educação Popular (PROMEP) 

 

                                          Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ao ser incorporado como segmento educacional do sistema municipal de 

ensino regular, a EJA passa a ser ministrada nas escolas da rede com professores 

do quadro e em regime seriado, contrastando com a EJA ofertada na rede estadual, 

que proporcionava a modalidade em tempo reduzido, contribuindo para a evasão 

nas salas de aula municipais.  Desta demanda resulta o “Projeto Acreditar9”, em 

1998, que corresponderia ao primeiro segmento do ensino fundamental (Níveis I e II 

de EJA) com duração de dois anos. Em 2000, o projeto abarcaria o segundo 

segmento do ensino fundamental, correspondente ao período do 6º ao 9º ano (níveis 

III e IV da EJA), com igual duração. 

O Projeto Acreditar teve como objetivo: 

                                            
 
9
 O Projeto foi reconhecido como integrante do Sistema de Ensino do Município de Natal, política 

pública referendada através da Resolução nº 001/01 – CME. 
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Garantir o acesso e permanência do jovem e adulto na escola, 
propondo alternativas pedagógicas que viabilizem o processo ensino-
aprendizagem, elevando a auto-estima do aluno e valorizando o 
professor, de forma que ambos passem a acreditar em suas 
potencialidades. (NATAL, 2008, p.16). 

 

A EJA municipal funcionaria, desta forma, no noturno, com duração prevista 

de quatro anos, com duzentos dias letivos cada um. O primeiro nível de 

alfabetização seria equivalente ao primeiro ciclo do ensino fundamental; os segundo, 

terceiro e quarto níveis, de sistematização, corresponderiam aos segundos, terceiros 

e quartos ciclos do ensino fundamental; dependendo do grau de desempenho e 

experiência do aluno, esse poderia, excepcionalmente, permanecer por mais um ano 

em qualquer um dos níveis. (NATAL, 2001). 

No âmbito nacional, em 2001, entra em cena o Plano Nacional de Educação10 

(PNE) com a perspectiva de estabelecer diretrizes educacionais para a educação 

brasileira, delegando competências aos Municípios, Estados e Distrito Federal a fim 

de elaborarem seus respectivos planos. Neste ano, em parceria com a UFRN11, a 

SME inicia o Programa “GerAção Cidadã”, que visava contribuir para a reversão dos 

elevados índices de analfabetismo nos loteamentos da periferia da zona urbana, 

contando com a participação de alunos dos cursos de licenciatura da Universidade. 

O programa é ampliado em 2003 quando passa a contar, como parceiro, com o 

Programa Brasil Alfabetizado do Ministério de Educação e Cultura (MEC), 

ocasionando o aumento de turmas assistidas. Atuando em todas as zonas da 

cidade, o Programa contou com a participação da comunidade, atuando em locais 

de difícil acesso, não contempladas pelo sistema formal de ensino, contribuindo 

ainda com a ampliação da oferta, por ocasião da demanda gerada, da modalidade 

nas escolas municipais de Natal (PINHEIRO, 2007). 

Com a participação de entidades civis, políticas e educacionais, foi elaborado 

o Plano Decenal de Educação do Município de Natal (PME), para o período de 2005 

a 2014, ilustrado na Figura 2: 

                                            
10

 Lei 10.172, de 09 de Janeiro de 2001. 
 
11

 Coordenação da professora Sandra Borba M. Oliveira e assessoria pedagógica da professora Rosa 
Aparecida Pinheiro. 
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Figura 3 - Plano Municipal de Educação (2005-2014) de Natal/RN. 

 

                                         Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os objetivos e metas para a EJA contidos no PME 2005-2014, embora não 

alcançados, destacam-se a seguir: 

 

Implementar o programa municipal de Redução do Analfabetismo, 
alfabetizando, em 5 anos, 50% da população analfabeta jovem e 
adulta e, em 10 anos chegar ao analfabetismo zero; 

Ampliar a oferta de vagas na rede municipal de ensino, assegurando 
a continuidade de estudos aos egressos do programa Redução do 
Analfabetismo; 

Realizar, em 2006, diagnóstico da população escolarizável, visando 
elaborar programa curricular compatível com as necessidades da 
população jovem e adulta; 

Implantar propostas metodológicas diversificadas que atendam às 
necessidades de jovens e adultos, independentemente de sua 
disponibilidade de horário para frequentar as aulas, reduzindo os 
desperdícios da EJA; 

Integrar os programas de Educação de Jovens e Adultos à 
programas de educação profissional, buscando parcerias com 
instituições governamentais e não-governamentais, na perspectiva 
da formação permanente; 
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Incluir, sistematicamente, nas propostas pedagógicas, procedimentos 
metodológicos que envolvam atividades culturais, lúdicas e 
esportivas; 

Assegurar à escola elaboração de materiais didático-pedagógicos 
compatíveis com a realidade dos alunos. (NATAL, 2005, p. 29). 

 

 

Entre os anos de 2006 e 2007, ocorre no município, em parceria com a UFRN 

um curso de especialização em EJA voltado para provocar reflexões sobre as 

práticas educativas do conjunto de professores-cursistas, colaborando para a 

apropriação de saberes específicos para atuar na modalidade (BARBOSA JÚNIOR, 

2010). Em 2008, fruto da produção coletiva entre técnicos da SME e professores da 

rede, é lançado o documento contendo os Referenciais Curriculares para a 

Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino, Figura, “elemento 

norteador para a construção e/ou reconstrução das propostas curriculares [...] 

desenvolvidos pelas instituições que oferecem essa modalidade” (NATAL, 2008, p. 

07). Nos dias 11 e 12 de dezembro de 2009, ocorre o I Congresso da EJA da Rede 

Municipal de Ensino de Natal, cujas deliberações culminaram na Resolução nº 

007/2009 – CME que propõe a reformulação da EJA do município, cujos objetivos 

passam a ser: 

Promover a preparação para o mundo do trabalho, estimulando o 
desenvolvimento do pensamento crítico, a autonomia intelectual e o 
exercício da cidadania; 

 
Garantir aos alunos o domínio dos instrumentos básicos da cultura 
letrada e do raciocínio lógico-matemático, como também a aquisição 
das competências e habilidades próprias do Ensino Fundamental; 

 
Estimular a participação ativa dos alunos no desenvolvimento de 
suas competências; 

 
Propiciar a contextualização e a interdisciplinaridade, remetendo a 
situações cotidianas do mundo do trabalho; 
Considerar a necessidade de articular os saberes, os fazeres e as 
atitudes de diferentes formas ao longo do processo formativo. 
(NATAL, 2009, p.01). 

 

A reformulação de 2009 dispõe que a EJA ocorra, prioritariamente no noturno, 

destinando-se à educandos a partir de 15 anos, ofertando matrículas nos níveis I, II, 

III e IV. Os níveis I e II seriam dotados de carga-horária de 800 horas anuais, cada, 
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sendo o primeiro destinado àqueles que estariam iniciando seus estudos e o 

segundo, aos que cursaram com aproveitamento o nível anterior ou equivalente. As 

aulas nos níveis iniciais seriam ministradas por professores polivalentes (Língua 

Portuguesa, Matemática, Estudos da Sociedade e Natureza) nas segundas, terças, 

quintas e sextas-feiras (12 aulas presenciais12 e 05 aulas vivenciais 

complementares13), enquanto o planejamento das aulas ocorreria a cada quarta-

feira. Nestas, as aulas seriam ministradas por professores de disciplinas específicas 

(Artes, Educação Física e Ensino Religioso) que fariam o seu planejamento nas 

sextas, junto com os demais professores dos níveis referentes aos anos finais. 

Os níveis III e IV possuíam 800 horas anuais, divididas em 400 horas 

semestrais. Ambos destinados aos que cursaram, com aproveitamento, os níveis 

anteriores ou equivalentes. As disciplinas seriam agrupadas em blocos distribuídos 

nos dois semestres letivos. Dessa maneira, o aluno poderia matricular-se em um dos 

blocos de disciplinas, podendo cursá-las novamente no semestre seguinte, junto 

com outras, em caso de não-aproveitamento.  

Os dois blocos se organizariam de modo que, um contivesse as disciplinas de 

Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História e Geografia e o outro, as de 

Matemática, Ciências, Artes, Ensino Religioso e Educação Física. A carga horária do 

aluno seria composta por 12 horas-aulas presenciais, de segunda a sexta-feira, e de 

03 atividades complementares presenciais14 a serem realizadas nas sextas-feiras, 

além de 05 horas de atividades vivenciais complementares, distribuídas pelas 

diversas disciplinas. O planejamento das aulas ocorreria, coletivamente, igualmente 

neste dia, o que proporcionava aos docentes, um conhecimento holístico da 

realidade da EJA, em suas escolas. 

A Resolução nº 007/2009 do Conselho Municipal de Educação (CME) (ver 

anexo A), fruto do debate dos atores da EJA municipal, contemplou de forma 

significativa as sextas-feiras nas escolas que ofertavam a modalidade. 

                                            
 
12

 Atividades em sala de aula, com a presença do professor. 
 
13

 Atividades extraclasse propostas pelo professor, retomadas durante as aulas presenciais. 
 
14

 Momento utilizado para orientar e avaliar os alunos quanto às atividades vivenciais 
complementares e sua participação nas oficinas laborais, nas atividades na sala de leitura e vídeo, na 
biblioteca, no laboratório de informática e nas reuniões com a equipe gestora da escola. 
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Tradicionalmente, era um dia em que a evasão se tornava latente e, dessa forma, 

representava um obstáculo a ser superado. Neste sentido, a Resolução previa 

atividades programadas nos diversos espaços pedagógicos, oficinas laborais, além 

de reuniões mensais com a comunidade escolar, objetivando debater e esclarecer 

questões acerca da origem e aplicação dos recursos/programas destinados às 

escolas. 

Não obstante, em dezembro de 2011, a Resolução supracitada é alterada e 

revogada em detrimento da Resolução nº 003/2011 do CME (ver anexo B). Nesta, 

as principais alterações ocorrem nos níveis III (6º e 7º anos do Ensino Fundamental 

– EF) e IV (8º e 9º ano do EF), que passam a contemplar o chamado “2º segmento” 

da EJA, enquanto os níveis I (1º, 2º e 3º ano do EF) e II (4º e 5º ano do EF), o “1º 

segmento”.  

Nos níveis III e IV, foram extintas as atividades correspondentes às sextas-

feiras e o planejamento das aulas, antes coletivo, foi desmembrado em dias 

alternados a serem definidos conforme cronograma sugerido pelo Setor de 

Educação de Jovens e Adultos (SEJA) da SME. Vale destacar o retrocesso desta 

medida que desmantela a coletividade em favor do pensamento individual de cada 

docente, em seu dia de planejamento, tendo apenas como elo de grupo, a 

coordenação pedagógica. 

Destarte, apresentamos o contexto ao qual se inserem os professores da EJA 

do município do Natal. Buscaremos, na próxima seção, expor a conjuntura de 

atuação dos docentes da EMFI, sujeitos da investigação da presente obra. 

 

3.1 A ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA ITAJUBÁ E A EJA: IMPLICAÇÕES 

HISTÓRICAS 

 

Conforme o exposto, o município de Natal, na década de 1960, sofria com o 

analfabetismo, um grave problema social. O distanciamento entre o Governo do 

Estado e a Prefeitura exauria os recursos financeiros desta última, impedindo o 
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investimento em infraestrutura e, por conseguinte, a construção de escolas. 

Germano (1982) descreve a situação municipal: 

A situação educacional do município era dramática, o número de 
escolas públicas regredira ao longo dos anos, ao invés de aumentar. 
Basta ver que os onze grupos escolares que há vinte anos 
funcionavam na cidade estavam reduzidos, em 1961, a dez unidades 
de ensino. Da mesma maneira, o número de “escolinhas” mantidas 
pela prefeitura descera de 120 em 1958 para 86 em novembro de 
1960, e tinha mais de trinta mil analfabetos (adultos e crianças) sem 
escolas. (GERMANO, 1982, p. 93). 

 

O bairro das Quintas, localizado na zona leste da cidade do Natal e 

representado, em destaque, na Figura 03, não era exceção à regra. Sua 

comunidade não contava com um edifício escolar. Improvisavam-se salas de aula 

em um espaço denominado “Cine São José”, durante os períodos matutino e 

vespertino, pois à noite, funcionava como cinema. Com o advento da “Campanha de 

Pé no Chão”, que caracterizava-se pela construção de unidades escolares 

(Acampamentos) com parcos recursos, houve a construção do barracão de palha 

que funcionaria como escola, mesmo que de forma precária.  
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Figura 4 – Mapa destacando o bairro das Quintas, Natal/RN. 

 

                              Fonte: SEMURB, 2009. 

 

O bairro das Quintas é margeado pelo rio Potengi e cortado pelo riacho das 

Quintas ou rio das lavadeiras, possuindo limites confundidos com o bairro do 

Alecrim. Criado oficialmente no fim da década de 1940 pelo então Prefeito Sylvio 

Pedroza, foi por mais de vinte anos o limite da cidade ao norte, onde havia um local 

de parada obrigatória para fiscalização estadual de veículos (SEMURB, 2009). 

Segundo Góes (2010), os dois primeiros Acampamentos Escolares foram 

construídos em 1961 nos bairros das Rocas e Carrasco, sendo construídos mais 

sete, em 1962, nos bairros das Quintas, Conceição, Granja, Nova Descoberta, 
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Nordeste, Aparecida e Igapó. O autor descreve os Acampamentos da seguinte 

maneira: 

Um Acampamento Escolar é integrado de vários galpões de 30m x 
8m. Nesse conjunto há, sempre, um galpão circular destinado às 
festividades do bairro, às reuniões do círculo de pais e professores, à 
recreação infantil, e funciona como uma espécie de teatro de arena 
para exibições de autos folclóricos. 

Os galpões destinados às salas de aulas, em forma retangular, eram 
divididos internamente em quatro partes, através de pranchas, 
utilizadas como quadro-de-giz e quadro mural. Essas pranchas não 
atingem o teto nem o solo, nem fecham lateralmente a classe. Não 
existindo paredes externas, também não se colocavam problemas de 
acústica, e a visão espacial do recinto escolar/meio ambiente do 
Acampamento era total. 

As únicas dependências construídas em alvenaria eram uma 
pequena sala [...] e os sanitários. 

Hortas, aviários e parque de recreação compunham, finalmente, a 
paisagem do Acampamento Escolar, que regulava os seus horários, 
liturgicamente, através de um sino de bronze, e ecologicamente se 
harmonizava com os largos espaços abertos da pequena cidade e 
com a pobreza de seus moradores – a quem servia. (GÓES, 2010, p. 
89). 

 

 O Acampamento das Quintas assemelhava-se aos outros construídos 

durante a campanha, sem paredes, de chão batido, mas valorizado pela 

comunidade como espaço sagrado do saber, ambiente de transformação social. 

Com o fim da campanha, ocorre ali a construção do edifício que abrigaria a Escola 

Municipal Ferreira Itajubá, Figura 04, cujo nome é dedicado ao poeta norte-

riograndense Manoel Virgílio Ferreira Itajubá (1877? – 1912).  
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Figura 5 - Escola Municipal Ferreira Itajubá (EMFI) 

 

                      Fonte: Projeto Político Pedagógico da EMFI. 

 

Mantida pela SME, foi criada através de Decreto Municipal nº 799/1966, de 19 

de abril de 1966, e Portaria de Autorização nº 307/1976, de 16 de dezembro de 

1976, publicado no Diário Oficial datado de 30 de outubro de 1980. A EMFI 

desenvolve o seu trabalho educativo no Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e 

Educação de Jovens e Adultos, funcionando nos três turnos. Durante o matutino, 

atua no Ensino Fundamental (anos iniciais), no vespertino funciona o Ensino 

Fundamental (anos finais) e à noite, ocorre a EJA nos níveis III e IV (PPP, 2013, p. 

10). 

A escola apresenta como alunos, crianças e adolescentes de 6 (seis)  a 15 

(quinze) anos no Ensino Fundamental, atendidos nos turnos matutino e vespertino, 

além de adultos e jovens a partir dos 15 anos de idade, matriculados na EJA no 

período noturno. O PPP da EMFI descreve o seu corpo discente como aquele que: 

Não difere muito da realidade das demais escolas municipais 
localizadas na periferia da cidade do Natal: carente, de modo geral, 
muitas vezes com deficiência em sua dieta alimentar, proveniente de 
lares desfeitos ou desestruturados pela falta de emprego ou atividade 
econômica, alcoolismo e uso de drogas. Dentro desse quadro, 
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estudar, para uns, torna-se a única forma de escapar desse ambiente 
com poucas perspectivas e, para outros, uma atividade de rotina, 
desvinculada das finalidades que a escola se propõe, qual sendo, a 
de cumprir com sua tarefa diária de oferecer as melhores condições 
possíveis de educação e inserção no ambiente social. (PPP, 2013, p. 
15). 

 

Considerando essa realidade, a escola traz como missão: “Contribuir para a 

melhoria da qualidade do ensino, garantindo acesso, permanência e sucesso dos 

estudantes, para que eles tenham uma atuação efetiva na transformação da 

sociedade” (PPP, 2013, p. 21). Os professores que compõe o corpus da presente 

pesquisa se encontram inseridos neste contexto. Nos seus depoimentos, as 

situações evocadas fazem referência a sua vivência na EJA da EMFI, da cidade do 

Natal/RN. Esta perspectiva conduz a nossa pergunta de partida: como se constituiu 

a identidade profissional docente nos professores da EJA da EMFI, a partir da sua 

inserção na modalidade? 

Na sessão seguinte, apontaremos os caminhos metodológicos usados para a 

pesquisa, que nortearam a construção do presente texto dissertativos. 
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Através dessa relação apaixonada de amor e ódio nos 
aprendemos e apreendemos formas diferentes, mais nossas de 
ser e de vivenciar o magistério. Nem tudo o que somos nos 
pertence. Somo o que resultamos de tudo. Quanto fui, quanto 
não fui, tudo isso sou.  

MIGUEL G. ARROYO, 2000. 
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4 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Após uma breve contextualização da EJA no município de Natal, bem como 

uma explanação sobre a realidade da modalidade na EMFI, buscaremos agora, 

nesta seção, descrever o lócus da pesquisa e o aporte teórico-metodológico com o 

qual balizamo-nos para enveredar no interior da complexidade do objeto, a fim de 

compreender a repercussão da inserção do professor na modalidade e a formação 

da sua identidade profissional, como docente em EJA.  

A construção da identidade é tanto simbólica quanto social, sendo estes, dois 

processos distintos, porém, necessários para construção e manutenção das 

identidades. O simbólico é o meio pelo qual atribuímos sentidos as nossas práticas e 

as nossas relações sociais definindo, por exemplo, quem é ou não é incluído em 

determinado grupo social. É através destas diferenciações ou destas classificações 

da diferença que são vividas as relações sociais (WOODWARD, 2000).  Sendo, 

portanto um processo social, a identidade profissional do docente em EJA se 

constitui, também, nas relações sociais e através do reconhecimento das diferenças 

entre grupos distintos da prática docente. "Ser professor em EJA" é, por exemplo, 

diferente do "ser professor no ensino regular", quando compreendemos as 

especificidades da modalidade em questão.  

A delimitação destes campos15 específicos da educação demarca a fronteira 

entre uma prática docente e outra, apresentando possibilidades para o 

pertencimento a uma categoria ou a outra, ou até as ambas em momentos distintos. 

Além disso, a construção da identidade profissional do docente relaciona-se com a 

sua imersão no meio social, através da sua história pessoal e, ainda, o sentido com 

o qual este profissional atribui ao seu trabalho, como nos afirma Caldeira: 

 

                                            
 
15 Aqui entendemos “campos” conforme a perspectiva de Pierre Bourdieu, para quem trata-
se de espaços relativamente autônomos, microcosmos dotados de suas leis próprias, 
mesmo pertencendo a um macrocosmo que lhes impõe leis sociais, não obstante, com uma 
autonomia mais ou menos acentuada em relação a este. 
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Como sujeito sociocultural, o/a professor/a constrói sua identidade 
profissional a partir de inúmeras referências. De um lado, estão a 
significação social da profissão e as relações com as instituições 
escolares, com outros docentes, com as associações de classe, etc. 
De outro lado, está o significado que cada professor/a confere ao seu 
trabalho docente, o que inclui desde sua história familiar, sua 
trajetória escolar e profissional, até seus valores, interesses e 
sentimentos, suas representações e saberes, enfim, o sentido que 
tem em sua vida o ser professor/a. (CALDEIRA, 2000, p. 02). 

 

Buscamos então, através desta pesquisa, dar voz aos sujeitos educadores de 

jovens e adultos da Escola Municipal Ferreira Itajubá, a fim de que eles expressem o 

que, simbolicamente, para eles significa ser professor em EJA. Diante disto 

buscamos relacionar o "ser professor" com a sua trajetória de vida profissional, 

evocando falas que contemplem desde a sua chegada à carreira, até a sua inserção 

na EJA da EMFI, em outras palavras, buscamos compreender, de acordo com os 

discursos dos interlocutores, como a entrada ou imersão na modalidade contribuiu 

para a construção da sua identidade profissional docente. Para isto, descreveremos 

o caminho teórico-metodológico percorrido para a construção da teoria que 

sustentará os nossos argumentos. 

 

4.1 O ESTUDO DE CASO COMO OPÇÃO METODOLÓGICA QUALITATIVA 

 

Para fins desta investigação, compreendemos que o estudo da repercussão 

da imersão na Educação de Jovens e Adultos para a formação da identidade 

profissional docente deveria ser pesquisada em um espaço delimitado, buscando 

perceber, dessa maneira, as relações que existem entre o ambiente de atuação 

profissional e os processos formativos da identidade, do “ser professor”.  Dessa 

forma, justificamos a escolha do estudo de caso como estratégia metodológica, 

dentro de uma abordagem qualitativa para esta investigação, uma vez que, como 

afirmam Lüdke e André (2005): 

A preocupação central ao desenvolver esse tipo de pesquisa é a 
compreensão de uma instância singular. Isso significa que o objeto 
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estudado é tratado como um único uma representação singular da 
realidade que é multidimensional e historicamente situada. (LÜDKE; 
ANDRÉ, 2005, p. 21). 

 

Consideramos o contexto da EMFI como uma “instância singular” porque 

visamos apreender as relações vivenciadas pelos professores in situ, com o mesmo 

público, mesma comunidade escolar e sob o mesmo projeto político pedagógico, 

equalizando o entorno social e as referências simbólicas que poderiam servir de 

norte para a elaboração do seu discurso. A opção pelo estudo de caso se faz, dessa 

maneira, em razão de que este procura sistematizar a interpretação de um 

fenômeno em seu contexto, buscando assim, uma apreensão mais detalhada do 

objeto na conjuntura em que se desenvolve. 

A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, em consonância como que 

afirmam Bogdan e Biklen (1994), em face ao processo descritivo, relativo a pessoas, 

locais e conversas.  

As questões a investigar não se estabelecem mediante a 
operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, formuladas com o 
objetivo de investigar os fenômenos em toda sua complexidade em 
um contexto natural [...] privilegiando essencialmente a compreensão 
dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da 
investigação. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16). 

 

Para entender a “perspectiva dos sujeitos da investigação”, procuramos 

retratar a realidade de forma mais completa e profunda, razão pela qual optamos por 

investigar os professores em apenas uma escola e, assim, propor a descrição do 

locus da pesquisa em seus pormenores para compreender a conjuntura da atuação 

profissional dos docentes investigados. Entendemos que, a partir da experiência do 

outro, se podem fazer generalizações naturalísticas16 (BOGDAN; BIKLEN, 1994; 

LÜDKE; ANDÉ, 2005), contudo, para fins desta pesquisa, o objetivo é descrever o 

                                            
 
16 Em educação, a investigação qualitativa é frequentemente designada por naturalista, 
porque o investigador frequenta os locais em que naturalmente se verificam os fenômenos 
nos quais está interessado, incidindo os dados recolhidos nos comportamentos naturais das 
pessoas (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 17). 
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estudo de caso em questão, mesmo compreendendo que as mesmas circunstâncias 

podem se repetir em outros casos. 

 

4.2 A FASE EXPLORATÓRIA 

 

A escolha da EMFI como campo empírico justifica-se pela experiência anterior 

como docente naquela unidade de ensino, pela amostra a ser pesquisada e pelo 

acolhimento por parte da escola, ao que alvitra a pesquisa. Através do convívio 

anterior com a EMFI, nos foi oportunizado compreender previamente o seu contexto 

de funcionamento, além da possibilidade de contato prévio com os interlocutores, 

suas rotinas e uma maior facilidade no acesso àquele local. Entendemos a 

importância da aproximação do contexto daquela rotina escolar para captação de 

dados acerca da estruturação espacial e temporal, as intencionalidades expressas 

nas formas repetidas e objetivadas através de uma linguagem capaz de expressar 

um sentido comum (SILVA, 2002; 2006).  

Avaliamos a experiência prévia na escola como sendo parte da fase 

exploratória da pesquisa, na qual desvelaram-se as primeiras questões sobre o 

objeto de estudo, além de travar contato com as leituras iniciais, um levantamento 

do estado de conhecimento a respeito do tema tratado (KAUFMANN, 2013).  

Entendemos esse contato inicial como basilar, à medida que estes questionamentos 

primeiros puderam ser explicitados, reformulados ou abandonados na medida em 

que se mostraram mais ou menos relevantes na situação estudada. Dessa maneira, 

A fase exploratória se coloca como fundamental para uma definição 
mais precisa do objeto de estudo. É o momento de especificar as 
questões e pontos críticos, de estabelecer os contatos iniciais para 
entrada em campo, de localizar os informantes e as fontes de dados 
necessários para o estudo. (LÜDKE; ANDRÉ, 2005, p. 22). 

 

Procuramos, contudo, manter a distância necessária com relação aos 

entrevistados para não comprometer a validade das suas informações, nem nos 
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impregnar de juízos de valor que pudessem ofuscar o processo de indução analítica 

das entrevistas. 

A Escola Municipal Ferreira Itajubá apresentava os critérios necessários para 

o que propõe a investigação, a saber: 

a) Professores inseridos na EJA Municipal de Natal;  

b) Docentes que possuem se não a totalidade, a maior parte da sua 

carga horária dedicada àquela unidade de ensino; e 

c) Lecionam dentro de um mesmo segmento: níveis III e IV da 

modalidade de EJA.  

Em outros termos, professores que compartilham a mesma organização 

pedagógica, uns já com uma vasta experiência na Educação de Jovens e Adultos e 

outros recém-chegados à docência bem como à modalidade, contraste o qual 

consideramos relevante para a pesquisa, uma vez que esta trata de processos 

identitários através da imersão na EJA.  

Com a finalidade de trilhar caminhos mais sólidos, empregamos a entrevista 

exploratória visando balizar e ajustar a construção da grade de perguntas 

(KAUFMANN, 2013; SILVA, 2002; 2006) que norteariam o processo de coleta de 

declarações. A entrevista exploratória revelaria aspectos do fenômeno a ser 

estudado, no qual seria complicado pensarmos espontaneamente, complementando 

as pistas de trabalho sugeridas pelas leituras (QUIVY; CAMPENHOUD, 2013). 

Dessa maneira, procuramos dentre os atores da EJA na EMFI, um informante que 

pudesse representar uma aproximação com os demais interlocutores sem, contudo, 

comprometer a amostra.  

O professor responsável pelo laboratório de informática encontrava-se nesta 

função por questões de saúde (professor readaptado17). Contudo, sua condição 

atual era recente e, por isso, julgamos ser relevante ouvi-lo, uma vez que o mesmo 

possuía extensa experiência com a EJA. Sua entrevista, portanto, teve como intuito 

                                            
 
17

 Readaptação é a utilização do funcionário em função mais compatível com sua 
capacidade física ou intelectual e vocação, conforme previsto no Estatuto do Servidor 
Público Municipal, Lei 01517/65, Cap. X, Art. 72 (NATAL, 1965). 
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a sistematização de instrumentos, em especial, o da grade de perguntas (ver 

apêndice) que seria aplicada a posteriori aos outros interlocutores. A grade, segundo 

Kaufmann: 

É um simples guia para fazer os informantes falar em torno de um 
tema, sendo que seu ideal é o de estabelecer uma dinâmica de 
conversação mais rica do que a simples resposta às perguntas, 
evitando que se fuja do tema e, de certa forma, se esqueça da grade. 
(KAUFMANN, 2013, p. 74). 

  

A grade ou roteiro de entrevistas (SILVA, 2002; 2006) orientou-nos de forma 

semi-diretiva, centrando-se em tópicos guiados por temas gerais: 1. Caracterização; 

2. Identidade docente; 3. Conhecimento sobre a modalidade; e 4. Práticas 

pedagógicas.  

Temas mal construídos, desestimulantes, muito pomposos, pretenciosos, 

produtores de indiferença, de silêncio ou mal-estar foram reformulados ou 

abandonados já na entrevista exploratória, com vistas ao estabelecimento de uma 

rotina que assegurasse um instrumento eficaz (KAUFMANN, 2013) sem, entretanto, 

nos privar de empreender novas temáticas que surgiram nas entrevistas posteriores, 

mas que orbitavam o propósito da pesquisa. Como exemplo, destacamos partes de 

algumas narrativas dos docentes ao serem questionados sobre o que seria, para 

eles, ser professor de EJA: 

A gente tem aqui jovem, como tem senhores e senhoras que ficaram 
afastados de seus estudos. Ficou tipo excluído, mas teve uma 
reclusão do tempo de vida deles, aí vem vários fatores: casaram, 
foram cuidar de família...  Pararam de estudar! Está há 20 anos sem 
estudar e agora está retornando (AYIN18). 

Pessoas com uma certa idade, que perdeu o seu tempo por uma 
circunstância da vida. Às vezes não é nem que ela quis, foi a vida e 
as circunstâncias que a obrigou a passar por isso, teve que casar, 
criar filhos, morar num sei aonde, trabalhar (SAMECKH). 

                                            
 
18

 Os nomes dos docentes foram substituídos por letras do alfabeto hebraico, escolhidas de 
forma aleatória, com fins de respeitar o anonimato das declarações para que estas 
pudessem se expressar de maneira mais livre possível. É de acordo com essa nomenclatura 
que iremos tratar os depoimentos presentes neste texto dissertativo. 
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Recorremos ao exemplo supracitado para explicitar que o tema “aluno da 

EJA” não se encontrava inserido na grade de perguntas, contudo, foi emergindo 

durante a realização das entrevistas sendo considerado como parte dos diálogos 

entre o investigador e os interlocutores. 

Em suas respostas, como em outras, observamos a indissociabilidade entre o 

“ser professor de EJA” e os seus alunos que, apesar de serem vistos de maneiras 

plurais, traduzem-se como a expressão viva da modalidade, razão pela qual sem o 

aluno, não haveria um “ser professor”, em outros termos, atividade docente do que a 

discente, não se separa (FREIRE, 1996). O ato de professar algo exige outro a 

quem se professa, não sendo uma ação de via única. Neste sentido, Tardif (2002) 

nos mostra que ensinar: 

É saber agir com outros seres humanos que sabem que lhes ensino. 
Daí decorre todo um jogo sutil de conhecimentos, de 
reconhecimentos e de papéis recíprocos, modificados por 
expectativas e perspectivas negociadas. (TARDIF, 2002, p.13). 

 

Esta etapa ou fase exploratória contribuiu, destarte, para determinar o foco da 

investigação, delimitando o estudo, estabelecendo os recortes a fim de atingir os 

propósitos da pesquisa. Não obstante, mesmo cientes do valor desta etapa, 

comungamos com o pensamento de Kaufmann (2013, p. 67) para quem a fase 

exploratória deveria ser breve e se resumiria a algumas tarefas: "as leituras prévias, 

um esboço de amostragem, uma primeira redação da grade, depois o ensaio com 

uma ou duas pessoas", com o intuito de entrar no tema o mais rápido possível, 

evitando retardar a elaboração mais estruturada da investigação.  

 

4.3 RECONHECENDO O CENÁRIO 

 

Na seção anterior, abordamos a relação histórica entre a educação popular, 

inclusive a de jovens e adultos, e a Escola Municipal Ferreira Itajubá, a qual nasceu 

de um Acampamento Escolar oriundo da Campanha de Pé no Chão. 
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Atualmente a EMFI que, conta com a estrutura física: 

13 salas de aula, [...] 01 cozinha, 01 despensa, 01 almoxarifado, 01 
depósito, 01 biblioteca, 01 laboratório de informática, 01 secretaria 01 
sala de vídeo, 01 sala dos professores, 01 sala de Direção /Vice-
direção, 01 sala de coordenação pedagógica e 01 quadra de 
esportes coberta e área de recreação. Conta ainda com um anexo, 
onde funciona a Escola de Musica Severino Cordeiro, a qual conta 
com: 04 salas de aula, 01 estúdio e 01 banheiro. (PPP, 2013, p. 11). 

 

A EJA ocupa a maior parte dessa estrutura excetuando-se a Escola de 

Música, uma vez que esta funciona apenas durante os turnos matutino e vespertino. 

A ocupação das salas de aula varia conforme a formação de turmas de EJA durante 

os semestres, ficando obsoletas aquelas salas que não se fazem necessárias por 

falta de alunos.  

A tabela 01 demonstra os recursos humanos que atuam na escola. 
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Tabela 01 – Recursos Humanos da EMFI 

Função Regime Quantidade 

Diretor Efetivo 01 

Vice-diretor Efetivo 01 

Inspetor Escolar Efetivo 01 

Professores Efetivo 51 

Professores Contrato 09 

Professor Auxiliar Contrato 03 

Intérprete de LIBRAS Contrato 01 

Coordenadora Efetivo 09 

Bibliotecária
19

 Efetivo 05 

Auxiliares de secretaria Efetivo 06 

Auxiliares de secretaria Terceirizado 02 

Aux. de serviços gerais Terceirizado 06 

Porteiro Efetivo 01 

Auxiliares de portaria Terceirizado 04 

Vigia Efetivo 02 

Merendeiras Efetivo 01 

Auxiliar de merendeira Terceirizado 04 

Auxiliar de merendeira Efetiva 01 

Auxiliar pessoal (músico) Terceirizado 04 

Total de funcionários 

 

112 

Fonte: Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Ferreira Itajubá, Natal/RN, 

2013. 

                                            
19

 Nas escolas da rede municipal de Natal esta função é assumida por servidores readaptados, não 
existindo a formação no curso de graduação em Biblioteconomia. 
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Partes desses profissionais são destinados à EJA no turno noturno, que 

funciona das dezenove (19h) às vinte e duas horas (22h), dentre os quais figuram os 

interlocutores deste estudo. Com efeito, foram entrevistados oito (08) professores de 

distintas áreas do conhecimento de um total de nove (09) atualmente em exercício 

do magistério na modalidade. Atuou como interlocutor ainda, o professor 

responsável pelo laboratório de informática, cujas respostas à entrevista exploratória 

foram consideradas dentro do universo da amostra uma vez que, conforme já citado, 

sua condição de readaptação é recente e os relatos cedidos pelo docente condiziam 

com a proposta da investigação.  

Um dos professores do quadro de disciplinas mostrou-se pouco receptivo à 

entrevista, alegando estar atuando na modalidade há pouco tempo, apenas 

substituindo outro que se encontrava de licença. Respeitando a decisão do mesmo, 

desconsideramos o seu depoimento. Os nomes dos docentes, bem como suas 

disciplinas foram ocultados, sendo estes substituídos por outros para fins didáticos 

de leitura do presente texto dissertativo.  

No processo de entrevista, solicitamos aos interlocutores uma breve 

caracterização, objetivando traçar o perfil docente da EJA da EMFI, que pode ser 

sintetizado através da tabela 02 a seguir, representando o quadro dos entrevistados, 

cuja função consiste em um auxílio para o pesquisador e para o leitor no que se 

refere à apresentação dos interlocutores e como serão referenciados no decorrer do 

texto dissertativo (SILVA 2006). 
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Tabela 02 – Quadro dos entrevistados 

PROFESSOR GÊNERO IDADE TEMPO NA DOCÊNCIA (ANOS) TEMPO NA EJA (ANOS) 

DALET F 59 28 25 

ALEF M 50 22 20 

GIMEL M 50 20 20 

SHIN F 43 10 4 

ZAYIN M 52 10 2 

AYIN F 45 15 10 

SAMEKH M 56 30 10 

RESH M 41 16 8 

BET F 33 5 2 
     Fonte: Elaborado pelo autor. 

Compreendemos que o número de interlocutores é suficiente para o que 

propõe os objetivos da pesquisa, uma vez que conseguimos uma amostra de quase 

a totalidade dos docentes da EJA na escola, o que correspondeu a oitenta e oito por 

cento (88,8%) dos professores da modalidade, pessoas capazes de trazer o máximo 

em relação às questões propostas (KAUFMANN, 2013).  

Estes, conforme nos mostra o quadro dos entrevistados representado na 

tabela 02, possuem idade média de quarenta e nove (49) anos, variando entre trinta 

e três (33) e cinquenta e nove (59) anos; encontram-se distribuídos em relação ao 

gênero com cinco (05) homens e quatro (04) mulheres. Possuem um tempo médio 

na docência de dezessete anos e meio (17,5), variando entre cinco (05) e vinte e 

oito (28) anos. Deste tempo, cerca de sessenta por cento (60%), em média, foi 

destinado à educação de jovens e adultos, mesmo (em alguns casos) antes da 

consolidação da modalidade no município, como afirma um dos professores: 

Assim que eu passei no concurso já fui pra EJA, que na época não 
era EJA era “normal”. Era quinta, sexta, sétima e oitava série no 
noturno. Só a partir de 15 anos (de idade). Era seriado e não se 
usava esse termo EJA, era ensino noturno. (GIMEL). 

 

O gráfico 01 a seguir ilustra a relação entre o tempo de docência e o tempo 

na EJA. 
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Gráfico 01 – Relação entre Tempo de Docência x Docência na EJA 

 

               Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir da análise do gráfico 01 observamos que, em sua maioria, os 

professores possuem uma vasta experiência com a EJA, em outros termos, 

sessenta por cento (60%), em média, do seu tempo em sala de aula é dedicado à 

modalidade conforme já descrito anteriormente e, mesmo aqueles que se encontram 

há poucos anos no exercício da docência, ou seja, aqueles que estão na faixa de 

cinco (05) a dez (10) anos na sala de aula, encontram-se entre vinte por cento (20%) 

e quarenta por cento (40%) inseridos na atividade profissional junto à Educação de 

Jovens e Adultos. 

 

4.4 O CORPO DISCENTE 

 

Os estudantes, jovens e adultos, que frequentam a EJA na EMFI são 

matriculados a partir dos 15 anos de idade, residentes das comunidades que fazem 

parte do bairro das Quintas (como as comunidades do Japão e Maruim) e 

adjacências (PPP, 2013). Neste trabalho, buscando abranger o quadro situacional 
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em que se encontra a modalidade na escola e, dessa maneira, descrever o contexto 

de atuação dos professores da EMFI, analisamos os dados de matrícula, aprovação, 

reprovação e abandono dos anos de 2009 a 2013, período no qual atuaram a maior 

parte dos interlocutores do presente texto dissertativo. As informações foram 

cedidas pela secretaria escolar, contidas nas atas dos respectivos anos. Vale 

salientar que, durante esse período de tempo, a SME esteve subordinada a gestão 

de diferentes Prefeitos20 resultando na implementação de projetos distintos de 

organização da EJA, que se refletiram na maneira pela qual a secretaria da Escola 

registrou os dados da modalidade em suas atas.  

A formatação desses registros escolares, em 2009, apresenta características 

distintas do período de 2010 a 2012 que, por sua vez, distingue-se do ano de 2013. 

Em 2009, a ata apresenta o resultado final geral, ou seja, informa se o aluno foi 

aprovado, reprovado, transferido ou evadido em todas as disciplinas. Já no período 

seguinte, de 2010 a 2012, o resultado final passa a ser individualizado por disciplina, 

ou seja, anuncia se o aluno foi aprovado, reprovado, transferido ou evadido em 

Matemática, Língua Portuguesa, Geografia, etc. a cada semestre. Em 2013, o 

resultado volta a ser geral, porém, semestral. Tais diferenças nos conduziram a 

estabelecer critérios a fim de apresentar dados que abarcassem todas as 

informações coletadas, assim, consideramos para efeito desta pesquisa: 

 APROVADO: o aluno que foi aprovado em todas as disciplinas no ano 

de 2009 e, em cada semestre, no período de 2010 – 2013; 

 REPROVADO: o aluno que tenha sido retido em pelo menos uma das 

disciplinas, no ano de 2009 e, em cada semestre, no período de 2010 – 

2013; 

 TRANSFERIDO21: o aluno que tenha sido transferido para outra 

instituição durante o ano de 2009 ou a cada semestre, no período de 

2010 – 2013; 

                                            
 
20 De 01/01/2009 a 30/10/2012 – Micarla Araújo de Souza Weber; de 01/11/2012 a 
13/12/2012 – Paulo Eduardo da Costa Freire; de 13/12/2012 a 31/12/2012 – Ney Lopes de 
Souza Júnior. 
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 ABANDONO: o aluno que tenha deixado de frequentar a escola no ano 

de 2009 ou o semestre, no período de 2010 – 2013. 

 

Gráfico 02 – Aproveitamento da EJA na EMFI de 2009 - 2013. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme dados cedidos pela Escola Municipal 
Ferreira Itajubá, Natal/RN. 

 

Ao final da análise dos dados, conforme o gráfico 01, verificamos que o índice 

de aprovação no período é maior, quando comparado ao de reprovação. Contudo, o 

índice de aprovação geral dos alunos na EJA da EMFI no recorte temporal 

analisado, não chega a cinquenta por cento (50%) do número total de alunos em 

nenhum dos anos estudados. Constata-se, ainda, que o principal índice que 

contribui para o desperdício22 [sic] ao final do período letivo é o do abandono. Este 

ultrapassa os quarenta por cento (40%) em todos os períodos letivos pesquisados, o 

                                                                                                                                        
21 Constatou-se, após análise, um índice inexpressivo de alunos transferidos, não entrando 
percentualmente no Gráfico 02 produzido. 
 
22 O termo é usado com frequência nos referenciais curriculares para a EJA do município de 
Natal, correspondendo, de acordo com o manual, à soma dos índices de reprovação e 
abandono. Mesmo não concordando com a expressão, resolvemos, neste texto dissertativo, 
preservá-la a fim de entender o tratamento dispensado à EJA, pelos documentos oficiais da 
SME. 
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que, somado ao índice de reprovação, chega a índices superiores a sessenta por 

cento (60%) em todos os anos da pesquisa, a exceção do ano de 2013, quando o 

valor se encontra em pouco mais de cinquenta por cento (50%). Conclui-se, assim, 

que na EMFI há um problema a ser enfrentado, no tocante a EJA: o alto índice de 

“desperdício”.  

 

4.5 TRABALHO DE CAMPO, COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

As entrevistas foram realizadas entre os meses de agosto e setembro de 

2015. Ocorreram na sala da coordenação pedagógica da EMFI, no período noturno, 

conforme a disponibilidade dos interlocutores e com duração média de sessenta (60) 

minutos. Os áudios foram captados através de um telefone celular Samsung Galaxy 

A3, por meio do aplicativo “Gravador de Voz”, contido no próprio aparelho.  

Após a realização desta etapa, foi chegado o momento de imergir nos 

discursos dos informantes. Para isto, nos referendamos na “escuta sensível” 

proposta por Silva (2002; 2006) que atribui a origem do termo a Barbier (1998). 

Trata-se, de acordo com a autora, de um processo empático de escuta no qual se 

faz necessário “estar aberto para captar, aproveitar um provérbio, discernir uma 

alusão, para reconstituir todo o sistema simbólico e ver as coisas do ponto de vista 

do outro” (SILVA, 2006, p.07). Este proceder nos permitiu um movimento constante, 

um ir e vir entre o saber local (os sujeitos da pesquisa) e o saber global (teorias 

necessárias à análise) balizando-nos na redação dos planos evolutivos23 

(KAUFMAN, 2013; SILVA, 2002; 2006).  

Tendo como referência o conceito de “artesão intelectual” desenvolvido por 

Mills (1982) e usados por Kaufmann (2013) e Silva (2002; 2006), no qual o “artesão” 

busca dominar e personalizar sua teoria e seu método mediante a “imaginação 

                                            
 
23 Suporte dos progressos do grupo de hipóteses. Funciona como um fio diretor, a cadeia de 
ideias centrais, auxiliares do pesquisador. (KAUFMANN, 2013; SILVA, 2006) Encontram-se 
como apêndices no texto. 
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sociológica” obedecendo regras precisas, optamos por não redigir as fichas de 

interpretação24 tal como foram propostas da metodologia de Kaufmann (2013). 

Decidimos substituí-las pela transcrição e análise dos trechos das narrativas que 

representavam, nas entrevistas, aqueles valores e valorações explicitados por meio 

das falas dos sujeitos que seriam os mediadores da compreensão e explicação, dos 

sentidos por eles dados, à sua ação social (WEBER, 2001), utilizando um software 

de análise de dados: o  NVivo.  

O programa, de acordo com a descrição do seu desenvolvedor (SQR 

International), suporta métodos qualitativos e variados de pesquisa, projetado para 

auxiliar a organizar, analisar e encontrar informações em dados não estruturados ou 

qualitativos como: entrevistas, respostas abertas de pesquisa, artigos, mídia social e 

conteúdo web. O NVivo disponibiliza um local para organizar e gerir o material, 

fornecendo ainda, ferramentas que permitem consultas a dados de modo eficiente, o 

que corresponderia a um processo análogo ao das fichas de apontamentos. As 

gravações foram transcritas com o auxílio do aplicativo VoiceNote II – Speech to text 

v.2.6.2 para Google Chrome. Em seguida, as entrevistas já transcritas, foram 

lançadas em um banco de dados no software SQRNvivo a fim de serem tratadas e 

analisadas.  

Buscamos iniciar a análise na procura de certos padrões ou regularidades de 

expressões de comportamentos contidas nas narrativas dos interlocutores, através 

de palavras, frases, termos que repetem e se destacam nas formas com as quais os 

sujeitos pensam os seus acontecimentos e como eles objetificam a sua 

subjetividade. A partir de tais observações é que buscamos desenvolver sistema de 

codificação com base no que propõem Bogdan e Biklen (1994), Quivy e 

Campenhoudt (2013), Bardin (2011) além do que está descrito na Entrevista 

Compreensiva de Kaufmann (2013).   Nas palavras de Bogdan e Biklen (1994), "as 

categorias constituem um meio de classificar os dados descritivos que recolheu [...] 

de forma a que o material contido num determinado tópico possa ser fisicamente 

apartado dos outros dados".  

                                            
 
24 Trata-se de fichas de apontamentos, instrumentos de anotações e observações sobre as 
falas cuja reunião implicará no material necessário à argumentação e na ilustração da 
redação final (KAUFMANN, 2013; SILVA, 2002, 2006). 
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Após a leitura flutuante das transcrições, fazendo o reconhecimento do texto, 

apreendendo as impressões e orientações, as mesmas foram inseridas em um 

banco de dados do Nvivo, que as considera como “fontes internas”, compondo o 

corpus da pesquisa, ou seja, o conjunto de documentos tidos em conta para serem 

submetidos aos procedimentos analíticos (BARDIN, 2011). 

Submetidas à primeira análise de termos recorrentes25, desejando-se obter as 

categorias gerais de codificação ou unidades de registro, como orienta Bardin 

(2011), optamos pela análise temática que consiste em “descobrir os ‘núcleos de 

sentido’ que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição, 

podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido” (BARDIN, 2011, p. 

135). Denominamos cada categoria geral com o tema principal das questões ou 

subtemas das questões da grade de perguntas que, ao longo do processo de 

“escuta sensível”, foram se aproximando mais do objeto de estudo. 

Em seguida, refizemos as leituras dos dados, entendidos como as páginas de 

materiais descritivos recolhidos no trabalho de campo. (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Este procedimento teve como meta identificar, nos discursos proferidos pelos 

entrevistados, aquelas frases que se adequavam a temas gerais, ou seja, identificar 

os códigos de definição da situação26 presentes nas unidades de dados27 e 

encaminhá-los às suas respectivas categorias.  

O Nvivo permite a categorização através dos processos de inventário e 

classificação (BARDIN, 2011). No primeiro, isolamos os elementos através da 

seleção de frases ou de partes do texto e, no último, classificamos através do 

                                            
 
25 A análise dos termos, frases ou expressões recorrentes são parte do acervo de 
ferramentas metodológicas indicadas por Jean-Claude Kauffman, em sua “entrevista 
compreensiva”. 
 
26 Neste tipo de código o objetivo é o de organizar conjuntos de dados que descrevam a 
forma como os sujeitos definem a situação ou tópicos particulares. Está interessado na 
visão que os sujeitos têm do mundo e na forma como se veem a si próprios em relação à 
situação ou ao tópico em causa (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 233). 

 
27 Parte das [...] transcrições [...] que caem dentro de um tópico particular representado pela 
categoria de codificação. As unidades de dados são usualmente parágrafos das [...] 
transcrições de entrevistas, mas por vezes podem ser frases ou uma sequência de 
parágrafos (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 233). 
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recorte das unidades de dados e o consequente encaminhamento destes para as 

categorias de codificação pré-estabelecidas, repartindo os elementos, e procurando 

organizar as mensagens de forma a compor cada unidade de dado em sua 

respectiva categoria, processo análogo ao de cortar o conteúdo das entrevistas e 

colocar em pastas separadoras de acordo com semelhanças semânticas (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). 

No software, cada categoria é chamada de "nó" e cada um destes pode ser 

representado por uma denominação geral a respeito daquele tópico. Realizados os 

recordes e a separação de cada unidade de dados em suas respectivas categorias, 

foi chegada a hora de verificar quais eram, dentre aquelas unidades de dados, os 

termos mais frequentes nas falas dos interlocutores. O software permite, neste 

sentido, a criação de uma nuvem de palavras (representação gráfica dos termos 

recorrentes) que possibilita a visualização, por parte do pesquisador, daqueles 

termos mais frequentes no discurso dos entrevistados. Permite ainda, acessar cada 

termo em seu contexto, por exemplo, o termo "resgate" pode ser acessado nas 

frases as quais ela ocorre: "o professor de EJA é professor resgate".  

A partir destes termos, nos foi possibilitado compreender os símbolos ou as 

subjetividades com as quais os professores da Escola Municipal Ferreira Itajubá 

compreendem o "ser professor de EJA". Podemos ainda identificar, por meio da 

frequência de certos termos, padrões e subcategorias que expressavam o 

pensamento dos professores em relação a sua identidade enquanto profissional 

docente, neste sentido, buscamos relacionar essas subcategorias àquelas as quais 

os sentidos comungavam entre si.  

Tendo como ponto de partida as categorias gerais oriundas do roteiro de 

entrevista, agrupamos os dados em 7 (sete) temas segundo as características 

comuns aos elementos que as compõe (BARDIN, 2011), tendo como critério o valor 

semântico de cada recorte de palavras retiradas dos discursos analisados. 

Ulteriormente, os temas foram reagrupados em categorias terminais (BARDIN, 

2011), buscando como requisitos ou qualidades: 

A exclusão mútua: [...] cada elemento não pode existir em mais de 
uma divisão. 
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A homogeneidade: [...] um único princípio de classificação deve 
governar a sua organização. Num mesmo conjunto categorial só se 
pode funcionar com um registro e com uma dimensão da análise. 
Diferentes tipos de análise devem ser separados em outras tantas 
análises sucessivas. 

A pertinência: uma categoria é considerada pertinente quando está 
adaptada ao material de análise escolhido, e quando pertence a um 
quadro teórico definido. 

A objetividade e a fidelidade: [...] as diferentes partes de um mesmo 
material, ao qual se aplica a mesma grade categorial, devem ser 
codificadas da mesma maneira, mesmo quando submetidas a várias 
análises. 

A produtividade: [...] um conjunto de categorias é produtivo se 
fornece resultados férteis (BARDIN, 2011, p. 149, grifos da autora). 

 

À vista disso, as categorias gerais, temas e categorias terminais de análise 

expressam-se no quadro que segue: 

 

Quadro 2 - Organização das categorias de análise. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O quadro demonstra que, partindo das categorias gerais, a realização da 

escuta sensível, transcrição, produção de fichas e observações, emergiram temas 
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que foram, em seguida, compilados em duas categorias terminais ou de análise, em 

razão da sua cognação de sentido. Da categoria geral “caracterização”, onde os 

interlocutores expressavam as informações gerais acerca de si, extraímos a temática 

da “formação”, reunindo falas sobre a formação acadêmica e a relação desta com a 

EJA. O tema “porque ser professor”, que abriga as razões pelas quais os 

informantes buscaram a profissão docente, é oriundo da categoria geral “identidade 

docente”. Ambos se inserem na categoria de análise “ingresso na docência”, que 

buscou discutir o percurso trilhado pelos docentes à sua profissão e os fatores que 

marcam a sua permanência, repercutindo no estabelecimento de uma identidade 

profissional. 

A categoria geral “identidade docente”, cujos núcleos de sentido reportam ao 

reconhecimento da profissão, gerou ainda os temas “ser professor de EJA”, 

expressando o entendimento dos interlocutores quanto a atividade docente em 

Educação de Jovens e Adultos, e “chegada à EJA”, denotando como os docentes 

em questão, ingressaram na modalidade. Outra categoria geral, “conhecimento 

sobre a modalidade”, com questões gerais sobre a EJA, deu origem aos temas 

“concepção de EJA”, “a EJA ideal” e “o aluno da EJA” que, junto com os primeiros, 

foram abarcados pela categoria de análise “inserção na EJA”, visando compreender 

a repercussão da entrada na modalidade na identidade profissional dos informantes. 

“Práticas pedagógicas” indica uma categoria geral que foi abandonada no decorrer 

da pesquisa, por não relacionar-se com as hipóteses emergentes durante o 

processo de construção do objeto. 

Uma vez prescritas as categorias, demonstraremos o tratamento dos 

resultados dialogando com os referenciais teóricos que balizam a pesquisa. O 

próximo passo na análise dos dados foi buscar as relações entre os padrões 

presentes nas diferentes categorias de análise e a literatura científica especializada, 

que fazem referência aos termos, tentado dessa maneira, compreender o que se 

expressa ou o que é construído no que se refere à produção de uma representação 

identitária do docente em EJA a partir da inserção na modalidade, com o qual 

trataremos nas seções posteriores. 
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A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos 
outros. É a “outredade” do “não eu”, ou do tu, que me faz 
assumir a radicalidade de meu eu. 

PAULO FREIRE, 1996. 
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5 NARRATIVAS DE “SER PROFESSOR” 

 

Freire (1996) nos chama a atenção à importância da assunção na prática 

educativa, sobre a “experiência profunda de assumir-se” (p. 41). Para isso, apela ao 

sentido do verbo assumir, no qual “pode ter como objeto o próprio sujeito que assim 

se assume” (p.41). Assumir-se enquanto docente em EJA implica em considerar a 

“outredade” do “não eu”, ou seja, sugere identificar-se a uma modalidade, que 

demanda saberes e práticas específicas, mas que se encontra inserida dentro de 

uma categoria profissional que não pode ser excluída ou posta à parte. A 

“radicalidade” do ser professor de EJA (meu eu) é a de não ser professor do ensino 

regular (outredade), identificando-se enquanto docente na modalidade por comungar 

do universo simbólico inerente àquela forma específica de se fazer educação, sendo 

reconhecido pelos outros também como parte do seu “não eu”. 

Nesta perspectiva, a identidade profissional docente deve ser discutida 

considerando essa heterogeneidade do trabalho do professor, composto de 

elementos variáveis, contraditórios, diversificados. (TARDIF; LESSARD, 2012). É 

neste sentido que dedicamos esta seção à interpretação dos discursos presentes 

nos núcleos de sentido das categorias que emergiram da análise do conteúdo 

descrita nas seções anteriores. Buscamos o aprofundamento nas afirmações dos 

interlocutores, visando desvelar os sentidos ocultos nas aparentes verdades que 

descrevem as suas realidades.  

 

5.1 INGRESSO NA DOCÊNCIA: “UM PROFISSIONAL FRUSTRADO, UM 

PROFESSOR REALIZADO” 

 

 A expressão que intitula a presente seção, dita pelo professor Resh, carrega 

consigo a tradução de grande parte das narrativas dos interlocutores quando se 

referem a sua identidade profissional e pessoal, marcadas pela indefinição. Ao 

serem indagados sobre o seu percurso para chegar à sala de aula, os professores 
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da EJA da EMFI entrevistados, apresentaram respostas que relacionavam duas 

categorias temáticas distintas: o caminho trilhado à docência e a sua formação. 

A figura a seguir representa a nuvem de palavras, um quadro-síntese das dez 

(10) expressões mais recorrentes oriundas das falas dos professores, ao serem 

interpelados sobre o seu ingresso na docência: 

 

Figura 5 - Nuvem de palavras que representam o ingresso na docência. 

 

         Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O tamanho das expressões indica a maior ou menor frequência destas, nos 

discursos dos informantes que, de modo geral, aponta para insucessos na entrada 

em outras atividades profissionais. Notamos a procura por profissões que, no 

imaginário social, gozam de maior status. Cursos como Odontologia, Arquitetura, 

Engenharia Civil, Economia, entre outros bacharelados foram citados como opções 

na procura por uma formação inicial, conforme as narrativas: 
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Na realidade, eu não queria ser professor, a minha primeira opção 
era Odontologia, eu queria ser dentista. Só que eu fiz o nível médio 
em escola pública e não tive condições de encarar o vestibular... E 
ainda fiz! Tentei várias vezes, fiz cursinho, tentei “odonto”. Depois, 
quando vi que eu não tinha condições de “odonto”, eu tentei Direito, 
que era a minha segunda opção e não tinha intenção de ser 
professor. (ALEF). 

Eu fiz o vestibular [...] pensando que era uma área de arquitetura, por 
que eu não podia fazer Arquitetura, por que o curso de Arquitetura só 
era oferecido durante o dia. [...] O meu perfil era Engenharia Civil e 
eu não conseguia entrar [...] então foquei (em outro curso) quando eu 
entrei na faculdade. Aí eu descobri que o curso era licenciatura... Eu 
achava que era bacharelado! (RESH). 

 

Buscando compreender a diferença de status entre a docência e as demais 

atividades citadas, balizamo-nos em Tardif e Lessard (2012).  

Os autores assinalam que nas ideologias desenvolvimentista e neoliberal, o 

trabalho material, arquétipo do trabalho humano, da práxis ou da atividade produtiva, 

desenvolve um status essencial nas relações sociais de produção, garantindo a 

produção econômica e material da sociedade.  Neste universo, o trabalho imaterial28 

do professor carregaria o estigma de atividade marginal: 

Fundamentalmente, o ensino é visto como uma ocupação secundária 
ou periférica em relação ao trabalho material e produtivo. A docência 
e seus agentes ficam nisso subordinados a esfera da produção, 
porque sua missão primeira é preparar os filhos dos trabalhadores 
para o mercado de trabalho. O tempo de aprender não tem valor por 
si mesmo; é simplesmente uma preparação para a “verdadeira vida”, 
ou seja, o trabalho produtivo, ao passo que, comparativamente, a 
escolarização é dispendiosa, improdutiva ou, quando muito, 
reprodutiva. (TARDIF; LESSARD, 2012, p. 17). 

 

As narrativas remetem a um sentimento de desvalorização do trabalho 

docente (imaterial) em relação a outros tipos de profissão (trabalho produtivo). Não 

obstante, na contemporaneidade, considera-se o trabalho docente como 

fundamental para compreensão das transformações atuais das sociedades do 

trabalho, distanciando-se da ideia de ocupação marginal (TARDIF; LESSARD, 

2012).  
                                            

 
28

 Compreendido como parte da esfera subjetiva do trabalho, seu traço mais propriamente intelectual 
e cognitivo, conforme Antunes (2009). 



72 
 

Ainda de acordo com os autores, essa nova realidade deve-se a queda da 

categoria dos trabalhadores produtores de bens materiais em todas as sociedades 

modernas em detrimento da ascensão dos serviços, exigindo e valorizando grupos 

de profissionais que criem e controlem o conhecimento necessário às decisões e às 

inovações que demandam da sociedade da informação. Relaciona-se, igualmente, 

com a expansão do número de profissões e de atividades burocráticas e ao novo 

status conferido ao trabalho interativo29, que consiste em manter, mudar ou melhorar 

a situação humana das pessoas. Desta frustração inicial, encontramos nos 

entrevistados, quatro caminhos percorridos na procura pelos cursos de licenciatura e 

pela efetivação da profissão docente: a falta de alternativa, a necessidade, a 

vocação e a descoberta, que serão discutidos nas seções posteriores. 

 

5.2 DA FALTA DE ALTERNATIVA À DESCOBERTA DO “SER PROFESSOR”: 

CAMINHOS PARA A DOCÊNCIA 

 

A presente seção tem como referência ainda a Figura 05. A falta de 

alternativa se evidencia quando os docentes ingressam em um curso de nível 

superior e, ao final deste, ou não encontram mercado de trabalho ou acabam se 

frustrando com a sua escolha inicial e encontram na licenciatura uma alternativa na 

busca por emprego, como nos demonstra a alocução, em resposta a questão de 

como a informante chegou à docência: 

Eu fui empurrada! É aquela velha estória, você correr, correr, correr e 
acaba caindo! No meu caso, eu fiz primeiro bacharelado, [...] mas aí 
não tinha ramo de trabalho. Eu vou fazer licenciatura, pra 
complementar... E acabei, para você ver, [...] como professora. 
(DALET). 

 

A professora Dalet possui duas graduações em áreas distintas, buscou pós-

graduação latu sensu em uma de suas áreas e, na falta de oferta de emprego, viu na 

licenciatura uma alternativa de entrada no mercado de trabalho. Foi “empurrada” 

                                            
 
29

 Tipo de trabalho cuja característica essencial é colocar em relação, no quadro de uma organização, 
um trabalhador e um ser humano que se utiliza de seus serviços. (TARDIF; LESSARD, 2012). 
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para sala de aula. Diferenciamos o caso da professora Dalet daqueles que chegam 

à docência, não por falta de alternativas, mas por necessidades imediatas: 

Quando eu terminei o curso, eu ia fazer o bacharelado. Eu queria 
fazer, talvez, mestrado, doutorado... Só que eu casei. Aí veio todo 
aquele problema de ter que sustentar uma família, ter que trabalhar... 
Aí eu perdi o meu rumo, fui trabalhar. (ALEF). 

Eu casado, sem perspectivas, sem ter como estudar de novo para 
recomeçar, resolvi fazer o curso que eu tinha na mão, melhor do que 
eu abandonar e tentar outra coisa. Então fiz o curso nesse sentido, 
por isso eu me transformei em professor. (RESH). 

 

Os professores Alef e Resh vivenciaram situações distintas daquela vivida por 

Dalet, no sentido de que havia para os docentes o peso de ser arrimo de família e, 

na urgência da necessidade, abraçaram a carreira docente como forma de 

subsistência, mesmo indo de encontro as suas aspirações profissionais, conforme 

as falas supracitadas anteriormente. Contudo, o projeto pessoal de “ser professor” é 

ainda confundido como vocação: “eu nasci para ser professora”, afirma a professora 

Shin; “quero deixar claro que não foi algo vocacional”, narra Samech. 

A ideia de vocação atrelada a de profissão, campos semânticos que se 

aproximam nas representações sociais as quais foram culturalmente configurados 

(ARROYO, 2000), faz com que se persiga essa identidade: “eu passei muito tempo 

sem estudar porque eu só queria se fosse para sala de aula” (SHIN). A professora 

em questão, mesmo já inserida no mercado de trabalho, procurou satisfazer a 

posteriori a “vocação” da infância, reprimida por seu pai, que afirmava que “se não 

fosse medicina, não precisava entrar na faculdade”. Licenciada, assume a docência 

e deixa seu antigo posto de trabalho. Pós-graduada stricto sensu, segue carreira 

acadêmica paralela à sala de aula, em processo de doutoramento.  

Observamos a persistência herança social do professor enquanto aquele que 

abraça doutrinas, profecias, aquele que professa. Essa ideia é atrelada a de um 

prestador de serviços destinado aos seus semelhantes, em especial aos excluídos. 

Um servidor que, por ser público, leva consigo o dever do Estado de fazer valer o 

direito do cidadão à educação. No imaginário social, a representação do professor, 

sua identidade profissional herda o ideal da alteridade, daquele que serve a outro, 

por Deus ou pelo Estado. 
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Assim, quando o termo “profissional” é posto em relevo pelos docentes, ao 

falarem de si, do seu “trabalho”. Notamos que estas expressões se intercruzam e 

convergem na busca da semântica de uma atividade laboral, que venha a suprir as 

suas necessidades imediatas de sobrevivência, mesmo não sendo aquela que, era o 

objeto de desejo, o “querer ser”. A identidade profissional deixa de ser concebida 

como vocação e aproxima-se de profissão enquanto habilitação de um indivíduo 

especializado para exercer um trabalho ou atividade social. O ingresso na atividade 

docente perpassa a formação e a especialização do profissional por meio de cursos 

de licenciatura em áreas distintas. Entretanto, evidencia-se que a procura pelas 

licenciaturas ocorreram como alternativa a aspirações não correspondidas, buscas 

por profissões que garantissem um maior reconhecimento social.  

Um quarto elemento que se revela nas entrevistas quanto ao ingresso à 

docência é a descoberta. Professores que se descobrem como tal durante o 

processo de formação, ou quando vivenciam a experiência. Destacamos os termos 

“não” e “nunca” presentes em falas como: “Rapaz, eu nunca imaginei na minha vida 

ser professor, mas foi uma coisa que vem de família, aquela história de aula de 

reforço” (ZAYIN). O sentido de indefinição continua presente nos discursos: 

Nós sabemos o que não queremos, mas o que queremos, é difícil 
saber. [...] Eu realmente não sabia exatamente o que seria da minha 
vida profissional, até então. O que me levou, na verdade, a ser 
professor, foi a minha área. [...] Não foi um sonho que eu tive... Que 
eu sempre tive na minha vida, quer dizer, aquilo que hoje eu sou, se 
tornou realidade, essa situação. (SAMECH). 

No início eu nem imaginava. O curso [...] me chamou a atenção e, 
pra ser sincero, eu nem me importei em ver se era bacharelado ou 
licenciatura. Só depois que eu entrei é que eu tive o entendimento 
que era licenciatura e que isso ia desembocar numa sala de aula. [...] 
À medida que o curso foi andando, eu fui paquerando com a ideia de 
ser professora. (BET). 

 

Seja no processo formativo ou na experimentação da docência, a 

incorporação das regras sociais e institucionais, ou seja, o habitus docente parece 

incidir na afirmação e na defesa de uma identidade individual e coletiva. Assinala 

para um grupo de trabalhadores que busca controlar seu próprio campo de trabalho, 

uma identidade social do campo de sua ação, cujo acesso se deu através de uma 

formação superior, com certa autonomia e conhecimento sobre a realização de suas 
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tarefas (ARROYO, 2000; TARDIF; LESSARD, 2012). Esta relação evidencia-se em 

falas como: “Quando eu comecei a dar aula [...] foi que eu comecei a ver que era 

legal” (BET) e “quando eu comecei a dar aula, eu disse: é isso que eu quero. [...] 

hoje eu me considero realizado profissionalmente, gosto muito do que eu faço, amo 

o que eu faço e me sinto realizado profissionalmente” (SAMECH). 

No caso da maioria dos entrevistados, a busca pela licenciatura garantiria 

uma atividade laboral especializada, uma profissão. Mas não uma profissão 

qualquer, uma que carrega uma função arraigada no imaginário social que projeta 

diferentes facetas identitárias. O professor representa um papel saturado por traços 

muito marcantes e misturados. O “ser professor” está relacionado à constituição da 

imagem social do magistério. “A imagem social de professor não é única. [...] Cada 

grupo de docentes tem experiências peculiares de reconhecimento social”, afirma 

Arroyo (2000, p. 29).  

Os professores da EMFI, licenciados que atuam em diferentes segmentos da 

educação básica (ensino fundamental, ensino médio, Educação de Jovens e 

Adultos), com distintos ciclos da formação humana, dotados de competência técnica 

em suas áreas, certificados por diferentes especializações, tem dificuldade na sua 

autoafirmação enquanto profissionais. Essa dificuldade pode ser compreendida pela 

complexidade inerente as identidades sociais, que não dependem apenas dos níveis 

de titulação. As identidades sociais representam um emaranhado entre imagens 

sociais, representações da categoria a qual pertencem e a sua própria auto-imagem 

(ARROYO, 2000). 

Essa tensão constante provocada pela indefinição profissional e pessoal 

configura um mal-estar que se evidenciou durante as entrevistas. Neste momento, 

os discursos foram cercados de um peso que se refletia no tom de voz dos 

entrevistados, nas pausas para reflexão, nas frases que pareciam ter sido repetidas 

tantas outras vezes e no apelo semântico à negatividade de expressões como “um 

acidente”, “fui empurrada”, “perdi o meu rumo”, todas relacionadas ao ingresso na 

docência.  

Considerando a docência como atividade interativa, sob a dimensão da 

alteridade, a (in)satisfação profissional incide sobre si e sobre o outro: 
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Quando a escolha da carreira de Professor se dá como 
compensação de outros relacionamentos frustrados, seja por 
relações conjugais mal resolvidas, seja drible a outras opções 
profissionais, seja como lenitivo para consciências incomodadas, 
seja como substitutivo de qualquer envolvimento afetivo, e não como 
uma opção de vida, presta-se um desserviço à realização pessoal e 
coletiva. (ROMÃO, 2011, p.76). 

 

Dessa maneira, a afirmação da identidade profissional, atravessa o projeto de 

vida do “ser docente”, relação de amor e ódio que conduz a pensar sobre si e sobre 

o outro. E é pouco tranquilo voltar-se sobre si, contemplar sentimentos 

desencontrados, apaixonados. Refletir criticamente, assumir-se como está sendo e 

percebendo as razões de porque se estar sendo capacita-se à mudança, (ARROYO, 

2000; FREIRE, 1996) leva-se a assunção de “ser professor”. 

Nesse momento, passamos a nos questionar sobre a permanência na 

docência e a efetivação da identidade profissional dos interlocutores. Sobre o “ser 

professor”. As evidências acerca desta questão encontram-se explicitadas na seção 

seguinte. 

 

5.3 A INSERÇÃO NA EJA COMO FATOR DA DEFINIÇÃO DE UMA IDENTIDADE 

PROFISSIONAL DOCENTE 

 

Ao tratar sobre o ingresso na docência pelos professores da EMFI, a presente 

investigação advém em 4 (quatro) fatores: a falta de oportunidades, a necessidade, 

a vocação, e a descoberta. Passamos às elucidações sobre a inserção dos 

professores na Educação de Jovens e Adultos, abrindo a presente seção com a 

nuvem de palavras derivadas do questionamento feito aos docentes sobre a sua 

inserção à modalidade. Após o tratamento dos dados, o quadro-síntese pode ser 

observado na figura que segue: 
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Figura 6 - Nuvem de palavras sobre a inserção na EJA 

 

                               Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Notadamente, evidencia-se a palavra “noite” que indica o horário ao qual a 

EJA é ofertada no município de Natal. Este termo faz relação com praticamente 

todos os demais que se expressam na figura e que foram desvelados nas falas dos 

professores da EJA da EMFI entrevistados. O turno noturno é aquele usado pela 

maioria dos entrevistados para complementar suas atividades diurnas e/ou 

completar a sua carga horária na escola. Dessa forma, muitos tiveram que assumir a 

EJA na busca de preencher uma vaga que lhes permitisse trabalhar em outros 

horários, passando a exercer, por necessidade, o seu trabalho como professora (ou 

professor) na modalidade. Podemos constatar esta síntese da figura, em alguns dos 

depoimentos descritos a seguir: 

Surgiu uma vaga [...] e então assumi. Não foi uma intenção de estar 
na EJA, foi uma coincidência: o professor se aposentou ou assumiu 
outro emprego e eu fiquei na vaga dele. (SHIN). 

Quando eu fui chamado, eu fui trabalhar, aí tinha a oportunidade de ir 
trabalhar a noite e eu fazia outras atividades, trabalhava [...] durante 
o dia, entendeu? [...] Às vezes não é uma coisa que a gente escolhe, 
é as circunstâncias mesmo. (GIMEL). 

Quando eu passei no município, [...] eu trabalhava na escola 
particular pela manhã e à tarde, [...] fui logo chamado. Aí quando eu 
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fui assumir, não pude nem à tarde, nem manhã, aí eu já fui pra noite. 
(ALEF). 

É a carga horária que tinha. E aí, como a carga horária era completa, 
fechada, eu fui procurar essa opção fechada na EJA. (RESH). 

 

Identificamo-nos, particularmente, com essa realidade uma vez que 

vivenciamos este mesmo processo de acesso à EJA, descrito na introdução desta 

investigação. A título desta, nos chama a atenção à permanência e a identificação 

dos docentes com a modalidade, como fator motivacional para a consolidação da 

sua identidade profissional. Embora, mesmo inseridos na EJA, os docentes ainda 

revelam dificuldades em caracterizá-la como modo singular de educar pessoas. 

Identificam-se com o seu papel social e com o perfil dos alunos da modalidade.  

 

5.4 DA EJA REAL À IDEAL: DIFERENTES CONCEPÇÕES 

 

Os professores, entrevistados nesta pesquisa, descreveram a EJA como ela 

“é”, o que chamamos de “real”, e como ela “deveria ser”, onde a denominamos como 

“ideal”. Neste sentido, optamos por agrupar as análises dessas duas formas de 

entender a modalidade em uma mesma seção.  A figura a seguir resume os termos 

mais recorrentes sobre o que os informantes entendem como Educação de Jovens e 

Adultos: 
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Figura 7 - Nuvem de palavras sobre a concepção de EJA 

 

              Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Enfatiza-se a EJA como oportunidade para o aluno. O sentido predominante é 

a do cumprimento de um direito garantido às pessoas com experiência de vida. Uma 

porta aberta para resgatar aqueles que têm necessidade de uma educação 

diferente. Educação que assiste a um público heterogêneo, complexo, mas que é 

exercida de forma superficial pelo descaso do poder público para com a modalidade. 

Encontramos nas falas dos professores, um discurso romantizado da 

Educação de Jovens e Adultos que contrasta com uma visão mais árida quando se 

trata do cumprimento do direito à educação. O professor Gimel refere-se à EJA 

como “o ensino que não deveria existir, um déficit que é uma coisa que existe pela 

ineficiência pública”. Para os professores, portanto, a modalidade emerge do poder 

público para sanar uma situação gerada por ele próprio, contudo, ao mesmo passo 

que enseja as pessoas o retorno ao cotidiano escolar, o faz sem a devida acuidade, 

por força da lei.  

A visão romântica, da EJA enquanto oportunidade pode ser conferida nas 

orações: 

Educação de Jovens e Adultos, para mim, é a oportunidade, sabe? 
[...] É a janela aberta, é uma porta aberta, é um caminho que 
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vislumbra um conhecimento. [...] Eu acho EJA uma luz no fim do 
túnel pra essas pessoas. (SAMECH). 

Eu acho que a EJA, ela vai surgir como uma modalidade de ensino 
pra tentar, de repente, suprir o direito que as pessoas têm a 
educação e que, em um determinado momento da vida, eles não 
tiveram oportunidade e que pra, meio que, o poder público trabalhar 
com essa ideia de incluir, de dar oportunidade, trazer essas pessoas. 
É o cumprimento do direito à educação. (BET). 

 

Os mesmos docentes reconhecem a fragilidade da modalidade, quando 

declaram: 

Às vezes acho que, eu não sei, não sei se é questão do recurso... Eu 
não sei como essa questão da máquina, da coisa, como é que 
funciona, mas eu não sei se, às vezes... Será que estão dando a EJA 
o valor que realmente, cara, ela tem? Será que estão? Será que a 
EJA não é aquela coisa: rapaz, vamos deixar ali que é a lei! 
(SAMECH). 

É como se fosse pra cumprir a tabela do direito está posto, [...] como 
se fosse pra sociedade ver que o poder público está cumprindo com 
o dever dele, mas como tantos outros serviços públicos, é uma coisa 
que chega a ser superficial. (BET). 

 

Deste sentimento de marginalização da EJA brotam desejos que reforçam o 

caráter social do professor. Na busca de reconhecimento, este se engaja na luta 

pela manutenção da modalidade e por sua autopreservação na mesma. Conforme 

Arroyo (2006), podemos observar perspectivas de reconfiguração da EJA, como um 

campo específico de responsabilidade pública do Estado, quando observa-se:  a 

academia assumindo os jovens e adultos em seus processos de formação e 

pesquisa, evidenciados no Grupo de Trabalho (GT) – Educação de Jovens e Adultos 

da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd); 

como um campo específico de políticas públicas; de formação de educadores e 

intervenções pedagógicas; na institucionalização da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) pelo Ministério da 

Educação (MEC); quando se discute a EJA no Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Básico (Fundeb); quando promovem-se estruturas 

gerenciais específicas para a EJA nas Secretarias de Educação dos Estados e 

Municípios; quando de dá vez e voz aos Fóruns de EJA, além do que o autor 
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considera como sendo um dos mais importantes:  “A constituição de um corpo de 

profissionais educadores(as) formados(as) com competências específicas para dar 

conta das especificidades do direito à educação na juventude e na vida adulta” (p. 

21). 

Ao discorrerem sobre a Educação de Jovens e Adultos, os educadores 

idealizaram uma modalidade, projetando-a naquilo que a sua experiência diária 

afirma sobre o melhor para os seus alunos. Trata-se não do que a EJA “é”, mas do 

que ela “deveria ser”. Uma reconfiguração pessoal da modalidade nos moldes a 

seguir: 

 

Figura 8 - Nuvem de palavras sobre a concepção ideal de EJA 

 

                       Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para os docentes, a EJA deveria ser realizada de forma diferente. Uma 

oportunidade de acesso ao mundo do trabalho, que traria maior benefício ao aluno, 

se integrada com o ensino profissionalizante, superando o modelo de escola voltada 

para o processo de apenas alfabetizar, de ensinar conteúdos que não tenham 

relação como o universo do trabalhador, ou do filho do trabalhador, classe assistida 

pela Educação de Jovens e Adultos. 
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Ela tem que melhorar muito [...] para atender realmente o objetivo 
dela que seria dar oportunidade a essas pessoas a voltar para a 
escola querendo melhorar até no mercado de trabalho, na busca de 
oportunidades [...] (BET). 

Eu acho que tem que ainda tem que melhorar muito [...] inclusive a 
parte de profissionalização dentro da EJA [...] que dê oportunidade 
dele (o aluno) galgar outras coisas. (SAMECH). 

Os alunos da EJA, de um modo geral, são alunos que devem ser 
preparados para o trabalho porque são alunos que já trabalham. [...] 
A Educação de Jovens e Adultos, para mim, é um ensino que deveria 
ser voltado para o trabalho, uma espécie de ensino 
profissionalizante. (SHIN). 

 

Para Ventura (2001; 2008), entender a EJA como educação da classe 

trabalhadora significa reconhecer que o educando da EJA é o centro a ser 

considerado para o entendimento dessa modalidade, o que impõe aprofundar a 

relação entre esta última e o mundo do trabalho e as características da classe 

trabalhadora hoje. Para a autora, o conceito de trabalho vai além da redução ao 

sinônimo de ocupação ou emprego. Em uma perspectiva crítica, é necessária a 

compreensão do trabalho como meio pelo qual o homem constrói a sua história.  

Esta concepção visa superar aquela almejada pelos docentes na sua “EJA 

ideal”, quando fazem referência a aproximação da modalidade ao mundo do 

trabalho: “Educação é primordial pra você ter um trabalho” (ZAYIN). “De repente, 

num curso profissionalizante que seja acoplado a esse ensino tradicional das 

disciplinas” (BET). Do ponto de vista dos educadores, a formação profissional se 

destinaria a geração de renda o que, constituiria uma perspectiva que reproduz, na 

organização da educação, a divisão social do trabalho (VENTURA, 2001; 2008). 

 

5.5 “SER PROFESSOR” DA EJA: ELEMENTOS IDENTITÁRIOS 

 

Na construção da sua identidade profissional docente, os interlocutores desta 

pesquisa vivenciaram distintos processos, trilharam diferentes caminhos. Dentre 

estes, encontra-se a Educação de Jovens e Adultos. A experiência com a 

modalidade deixa marcas no professor, significados no modo como é vivida por ele e 
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para ele (TARDIF; LESSARD, 2012). A respeito da relação com a modalidade, do 

“ser professor” em EJA, evidenciaram-se termos como: 

 

Figura 9 - Nuvem de palavras que representa o "ser professor" da EJA. 

 

                         Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ser professor de EJA evoca sentimentos de afetividade e de compromisso 

social, com os alunos. Nas palavras dos docentes, o professor de EJA é diferente. 

Cumpre um importante papel social como norte para resgatar os alunos que 

perderam o seu rumo escolar, reconduzindo-os ao caminho da educação. Consiste 

num desafio no qual a sua sensibilidade no lidar com o aluno significa o verdadeiro 

sentido de educar, por isso, o discente o encara como a um espelho que reflete a 

imagem de um guia para um futuro melhor.  

Neste sentido, o “ser professor” de EJA torna-se, muitas vezes, um elemento 

motivador para a profissão docente, o próprio sentido social de suas vidas, de seus 

esforços profissionais, na afirmação do papel que exercem, do peso social que 

carregam (ARROYO, 2000). Alguns dos relatos revelam o sentido da docência 
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caracterizado pelo seu papel social de educador. Esse sentido se apresenta nos 

discursos: 

Incentivar, mostrar caminhos. [...] O professor da EJA não é só um 
professor, ele é uma pessoa que guia para a sociedade. (ZAYIN). 

É um professor diferente, entendeu? Diferente no sentido de ter 
sensibilidade, de estar apto a desfazer conceitos [...] de conteúdo, de 
cidadania. [...] (É) dar uma formação para ele (o aluno) poder 
enxergar [...] (ter) a humildade e essa sensibilidade de poder 
contribuir. (GIMEL). 

 

Os professores vinculam o “ser professor” em EJA com a sua 

responsabilidade social. No processo de construção de sua identidade profissional, 

sua atividade interativa no campo da alteridade, ultrapassa a organização das 

funções atribuídas ao seu papel na sociedade. Entretanto, se o papel social não 

produz uma “identificação simbólica, por parte de um ator social, da finalidade da 

ação praticada por tal ator” (CASTELLS, 2008, p.23), não representa uma 

identidade. O professor da EJA não “é só um professor”, ele é “diferente”. O 

professor Ayin discorre que “É um campo maravilhoso de trabalho. É diferente do 

Ensino Fundamental regular”. De acordo com Hall (2014), as identidades são 

construídas por meio da diferença e não fora dela, nas relações com o outro, naquilo 

que não é ou no que falta. Elucidamos que a marcação da diferença produz 

constructos para elaboração de uma identidade docente. As especificidades do 

saber e fazer da EJA (ARROYO, 2000) reforçam a produção dessa identidade.  

Outros discursos apontam para a (re)descoberta do “ser professor” a partir da 

experiência com a modalidade: 

É aqui que eu quero, porque aqui eu tenho a impressão que eu 
posso ser mais útil. [...] Ser um professor de jovens e adultos 
representa, pra mim, a minha melhor porção, [...] a condição de eu 
me sentir efetivamente um educador, no sentido não só de educar na 
escolarização, mas de educar na vivência. [...] Com tantas coisas 
que eu tive na vida, e todas elas somam, eu acho que é a cereja do 
bolo. [...] É uma questão de, não apenas educar é de viver. [...] Para 
mim, é uma benção! (SAMECH). 

Eu estava fria, gelada, já não tinha mais certeza: não, não quero isso 
mais pra mim e tal... Mas aí, quando eu comecei a trabalhar com a 
EJA, aí me motivou de volta. (BET). 
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A Educação de Jovens e Adultos é, nos últimos anos, uma modalidade 

dinâmica, um tempo de direitos de sujeitos específicos em trajetórias humanas e 

escolares específicas. É uma EJA em movimento (ARROYO, 2006). Inquieta os 

conceitos profissionais dos docentes que nela se inserem, os fazendo refletir sobre a 

sua própria atividade, sobre a finalidade da sua profissão. Se na física, movimento é 

a variação espacial de um objeto em relação a um referencial, durante um 

determinado tempo, a carreira do professor alude a este ponto material que se move 

em razão da sua profissão. Não apenas pelos sentidos de deslocamento atribuídos 

ao termo (corrida veloz, rota, percurso), mas por que o “ser professor” se faz no 

decorrer da sua prática. O tempo na docência lhe permite experimentar e nessa 

experiência, aprender. Aprender a ser, sendo: 

Ninguém é educador. Alguém se torna educador (ou deseducador) 
no decorrer da existência, no incessante processo de estruturação / 
desestruturação / reestruturação dos equilíbrios pessoais e coletivos 
provisórios, na teia das relações sociais, no fluxo permanente entre a 
teoria e a ‘práxis’. (ROMÃO, 2011, p. 74). 

 

Na fluidez desse processo de (re)invenção de si e na busca constante pelo 

firmamento identitário profissional, o professor encontra na EJA um baluarte: “Não 

quero sair da EJA. Enquanto eu tiver no município e tiver vaga na EJA, eu quero 

ficar”, afirma o professor Alef de forma enfática. Como ele, discursos de afirmação 

na modalidade podem ser observados nas sentenças: 

Veja, se eu pudesse, eu continuaria sempre na EJA. Eu vejo essa 
troca, esse poder que você pode crescer, tanto com o aluno, como 
professor, como educador. (AYIN). 

Se eu fosse fazer uma opção de ensinar [...] que fosse pra render 
alguma coisa, um fruto, digamos assim, seria na Educação de 
Jovens e Adultos. (ZAYIN). 

 

Apesar das circunstâncias de acesso à EJA serem as mais variadas, mas 

nunca uma opção de vida, os informantes preferem não deixar a modalidade. 

Produzem significados, identidades, tornam-se professores.   
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5.6 O ALUNO COMO ELEMENTO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE 

 

O “ser professor” de EJA, nas respostas dadas pelos entrevistados, encontra-

se indissociavelmente ligado ao seu aluno. A identidade profissional docente atrela-

se à sua “matéria-prima”, aqui não confundida como objeto, meio ou finalidade do 

trabalho do professor (TARDIF; LESSARD, 2012), mas na semântica da essência, 

do fundamental. Sobre essa indissociabilidade, versa Freire (1996): “Não há 

docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar das diferenças 

que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro” (p. 23). Dentre 

os diferentes conceitos atribuídos aos seus alunos, emergem com mais frequência 

na voz dos professores da EMFI: 

 

Figura 10 - Nuvem de palavras que representam o aluno da EJA. 

 

                        Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com a figura 6, os alunos da EJA da EMFI são aqueles que 

frequentam a noite por não poderem estudar durante o dia ou por terem sido 

seguidamente reprovados durante a sua trajetória escolar, ou ainda, por representar 

um problema ao sistema escolar de ordem disciplinar por falta do devido 
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acompanhamento, sendo encaminhados à modalidade em razão de diferentes tipos 

de dificuldade. Trata-se de jovens e adultos com distintos ritmos de se 

aprendizagem, com idades variadas, convivendo juntos na busca de um tempo 

perdido.  

Para Arroyo (2000, p. 32), “o que somos como docentes e educadores 

depende do reconhecimento social dos tempos de vida que formamos”. A identidade 

profissional do professor vincula-se ao valor dado pela sociedade a cada período da 

vida humana. Assim, no imaginário social, o professor das séries iniciais carregaria a 

imagem do cuidado no trato com as crianças, mas traria a marca de um estatuto 

ainda pouco profissional. Já o docente do ensino superior gozaria de um estatuto 

profissional e social reconhecido. Os licenciados, dotados de competência técnica 

em suas áreas, que atuam com adolescentes, jovens e adultos no ensino 

fundamental e médio, se encontrariam em um limbo profissional e pessoal, gestado 

pela indefinição social quanto aos tempos de vida que ficam sob a égide desses 

professores. De acordo com o autor esses professores: 

Não incorporaram os traços reconhecidos da professora primária, 
nem a confiança social. Não incorporaram a figura do educador, 
condutor da adolescência e juventude como a professora incorporou 
o cuidado a dedicação e o acompanhamento da infância. Nem 
conseguiram incorporar, ainda que licenciados, os traços da imagem 
de docente, professor de um campo do conhecimento, reservado ao 
professor universitário, socialmente definido com um estatuto de 
competente. (ARROYO, 2000, p. 30). 

 

Neste sentido, a identidade profissional do professor é vinculada ao 

reconhecimento social de seus cúmplices, dos seus tempos de vida. A EJA, 

enquanto portadora de um público de tempo específico, exige trato, saberes e 

profissionais específicos. Necessita superar as marcas históricas de voluntarismo, 

campanhas emergenciais, soluções paliativas, indefinições. Precisa de uma agenda 

positiva. Carece de reconfiguração, a começar pelo olhar restritivo que os docentes 

dedicam aos seus alunos, jovens e adultos. 

Dessa forma, reconfigurar a EJA como campo específico implica em 

reconhecer a especificidade dos tempos de vida, dos sujeitos históricos que 

vivenciam esses tempos, da sua cultura e de formas concretas de viver os seus 
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direitos. A reconfiguração da modalidade alude à configuração da juventude e da 

vida adulta, superando visões simplistas de carência e insucesso escolar 

(OLIVEIRA, 1999; ARROYO, 2006). 

Os professores expressam a dificuldade em lidar com a heterogeneidade das 

turmas, apresentando opiniões distintas para o aluno jovem e para o adulto. Na 

visão dos docentes, prevalece a ideia de que a juvenilização da EJA é um fator 

negativo à modalidade, uma vez que a presença dos jovens nas salas de aula 

prejudica ou até inibe a presença dos adultos, conforme anunciam os professores: 

Muitos alunos que a gente tem aqui a noite é, digamos assim... é 
uma parcela da população estudantil que não se adequou ao formato 
de educação e teve que acabar indo para a noite para não causar 
problemas nos outros horários. [...] É como se a gente fosse assim, a 
palavra não é essa, mas uma espécie de reformatório. O aluno não 
se adequou, manda pra EJA! (BET). 

A gente vê que quem está mais interessado na EJA são os adultos. 
[...] Os da terceira idade são os que tem mais interesse, [...] os 
jovens que estão ali, por uma questão de faixa etária [...] não tem 
consciência da importância daqui. (SAMECH). 

A gente tem que ter muito cuidado com isso e as pessoas de mais 
idade às vezes não entendem muito bem a agilidade desses meninos 
e pode perturbar essas pessoas e afastar essas pessoas da escola. 
(ZAYIN). 

Alunos de 15 e 16 anos que estão enchendo a EJA com um perfil 
todo destrambelhado. Tipo assim: o cara se deu mal a vida toda no 
fundamental, é reprovado, é reprovado, então agora vá pra EJA! [...] 
Ele já vem pra cá com uma carga de fracasso, [...] para remendar 
esse problema. O professor de EJA pega esse aluno já todo viciado, 
contaminado, tá entendendo? E eles estão, hoje, tumultuando. 
(RESH). 

 

Observamos um conjunto de falas que exprimem a visão de um jovem dotado 

de uma trajetória escolar truncada. Alunos que não se adequaram, fora da faixa 

etária, com extenso histórico de reprovação e/ou de indisciplina. Esses jovens, em 

trabalho anterior, foram assim descritos por Oliveira (1999): 

O jovem, incorporado ao território da antiga educação de adultos 
relativamente há pouco tempo, não é aquele com uma história de 
escolaridade regular, o vestibulando ou o aluno de cursos 
extracurriculares em busca de enriquecimento pessoal. Não é 
também o adolescente no sentido naturalizado de pertinência a uma 
etapa bio-psicológica da vida. [...] ele é também um excluído da 
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escola, porém geralmente incorporado aos cursos supletivos (Sic) 
em fases mais adiantadas da escolaridade, com maiores chances, 
portanto, de concluir o ensino fundamental ou mesmo o ensino 
médio. É bem mais ligado ao mundo urbano, envolvido em atividades 
de trabalho e lazer mais relacionadas com a sociedade letrada, 
escolarizada e urbana. (OLIVEIRA, 1999, p. 59). 

 

Por oposição, os adultos são encarados como os “verdadeiros” beneficiários 

da EJA. Sua condição é vista como a de alguém que precisa ser resgatado. Aqueles 

para quem o poder público tem um débito que deve ser pago com a garantia da 

manutenção do direito à educação. Os que têm interesse na modalidade. Sobre os 

adultos, os relatos são de “pessoas que apesar de ter sofrido um atraso nessa área 

mesmo, de estudo, estão retomando. [...] São cabeças mais maduras”. (BET) Ou 

ainda, são “pessoas que tem toda uma vivência, toda uma experiência de vida, [...] 

tem o saber informal”. (SAMECH). Oliveira (1999) apresenta o adulto como: 

O adulto, no âmbito da educação de jovens e adultos, não é o 
estudante universitário, o profissional qualificado que frequenta 
cursos de formação continuada ou de especialização, ou a pessoa 
adulta interessada em aperfeiçoar seus conhecimentos em áreas 
como artes, línguas estrangeiras ou música, por exemplo. Ele é 
geralmente o migrante que chega às grandes metrópoles, 
proveniente de áreas rurais empobrecidas, filho de trabalhadores 
rurais não qualificados e com baixo nível de instrução escolar (muito 
frequentemente analfabetos), ele próprio com uma passagem curta e 
não sistemática pela escola e trabalhando em ocupações urbanas 
não qualificadas, após experiência no trabalho rural na infância e na 
adolescência, que busca a escola tardiamente para alfabetizar-se ou 
cursar algumas séries do ensino supletivo. (OLIVEIRA, 1999, p. 59). 

 

Na perspectiva de uma reconfiguração da EJA, “urge ver mais do que alunos 

ou ex-alunos em trajetórias escolares. Vê-los em suas trajetórias humanas”, aponta 

Arroyo (2006, p. 24). Significa reconhecer a sua vulnerabilidade social, cujas 

carências se refletem na insuficiência escolar e que, dessa maneira exige políticas 

públicas e escolares que abranjam essas relações. Enxergá-los também sob o 

prisma de seu protagonismo na sociedade moderna, em movimentos sociais e 

culturais, nos embates por seus direitos. Trajetórias humanas estigmatizadas por 

positividades e negatividades, percursos de socialização e sociabilidade, formação 

de valores. A condição juvenil e adulta como tempos de vida e de direito (ARROYO, 

2006).  
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Jovens ou adultos, os alunos representam um elemento formador da 

identidade profissional do professor, como mostram as falas: “eu sempre me 

identifiquei [...] com o aluno da EJA. Como são pessoas de idade, a experiência de 

vida (faz com) que a gente aprenda muito mais” (GIMEL). “Eu gostei da EJA como 

professor. Ensinar ao aluno da EJA, eu sempre gostei e sempre me identifiquei com 

o aluno da EJA” (ALEF). Não obstante, prevalecem nos discursos dos professores 

olhares assaz precipitados, que corroboram para a manutenção, no imaginário 

social, de um público marginalizado. Se “o que somos como docentes e educadores 

depende do reconhecimento social dos tempos de vida que formamos” (ARROYO, 

200, p.32), sem uma revisão desse olhar docente, sob o prisma do protagonismo 

que os jovens e adultos, trabalhadores e filhos de trabalhadores, desempenham na 

nossa sociedade, configurando a modalidade como parte fundamental no sistema 

educacional brasileiro, a identidade profissional do professor de EJA se perpetuará 

no limbo da indefinição. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na contemporaneidade, o que foi tomado como identidade, permanente, fixa, 

calcada em fundamentos da existência social e tomada como algo permanente na 

construção do indivíduo, é cada vez mais alguma coisa que se experimenta como 

uma realidade fluida, uma realidade cambiante, como uma realidade em permanente 

transformação. Mais que identidade, o indivíduo produz identificações, a partir dos 

papéis que ele venha a desempenhar, a partir de sua aproximação como o grupo, 

com uma classe, com uma categoria profissional, etc.  

A produção dessas identificações, o indivíduo não vai tomar como uma 

identidade que vai se aferrar a ele, para sempre. Como uma máscara bem afivelada 

que ele não possa trocar por nenhuma outra. É uma máscara pouco afivelada, na 

qual o sujeito pode soltar, logo depois que ele sair daquele papel. Considerando a 

multiplicidade das identidades, fala-se em identificações, de personagens, que se 

substituem, que se sobrepõem, encerrando a ideia de que cada indivíduo é preso a 

uma identidade fixa, imutável, eterna: um professor é um professor, nada mais que 

um professor. Tal afirmação faria parte do teatro social, do teatro da mentira social. 

O professor seria isso e muito mais coisas, um profissional que é isso e todas as 

coisas, todas as possibilidades de ser.  

Não há nenhuma substância que habite sua subjetividade que faz com que o 

docente seja aquilo que é a sua identidade social. É uma representação 

circunstancial, relacional, contextualizada. E por isso que, o que se tomou como 

identidade profissional, como uma verdadeira digital, na verdade é um papel social, 

e um papel que, assaz, lhe foi imposto, que lhe colocaram para assumir.  

Esses papéis subdividem-se. Um professor universitário difere-se de um 

professor do ensino médio. Este, por sua vez, distingue-se do docente do ensino 

fundamental, que pode assumir o seu papel social no ensino regular, ou assumir 

uma modalidade. Pois são categorias sociais diferenciadas, socialmente 

diferenciadas, possuindo assim, identidades diferenciadas e nestas, vão se aglutinar 

representações distintas, status diferenciados e, por conseguinte, uma cadeia de 

produção de sentidos, de significados em torno desses personagens. O que é um, o 
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que é outro. O que faz um, o que faz outro. O que um pode fazer, o que o outro pode 

fazer. Tudo isso da ordem das significações sociais que são produzidas.  

Contemporaneamente, os indivíduos estariam produzindo desacomodações 

permanentes e, como consequência, desestabilizações a certezas, a universais que 

produziam segurança ontológica. As categorias identitárias, os universais, 

marcadores de certeza forneceriam esta segurança: sabe-se o que cada um é 

através de sua identidade fixa. Em uma sociedade onde se problematizam as 

identidades, onde estas não são mais propriedades, qualidades, atributos, mas se 

não, significações relacionais, contextuais e que são cambiantes, cria-se um 

ambiente de instabilidade, acabando com a segurança ontológica. Dessa maneira, a 

busca por uma identidade profissional docente parece repousar na busca de 

segurança ontológica, uma referência como parte integrante do “seguir em frente” 

(GIDDENS, 2002). Em outras palavras, “Profissionalizados seremos capazes de 

separar nossos tempos, tirar a máscara após cada dia de docência e mostrar nossos 

múltiplos rostos com orgulho” (ARROYO, 2000, p. 28). 

A análise do conteúdo (BOGDAN; BIKLEN, 1994; BARDIN, 2011) fez emergir 

a classificação dos dados em duas categorias: o ingresso na docência e a inserção 

na EJA. A categoria ingresso na docência abarcou dois temas que comungavam 

sentido nas narrativas dos professores entrevistados. O primeiro deles, porque ser 

professor, analisa os motivos que levaram os entrevistados à carreira profissional 

docente e põe em relevo a desvalorização da profissão docente em relação a outras, 

que gozam de maior status no imaginário social, mesmo com a ressignificação do 

trabalho interativo na contemporaneidade.  

Deste tema, desdobraram-se quatro caminhos pelos quais os interlocutores 

atravessaram na busca pelos cursos de licenciatura e pela efetivação da profissão 

docente: a falta de alternativa, a necessidade, a vocação e a descoberta. Os dados 

sobre essa questão foram reunidos no tema formação, revelando que a procura 

pela licenciatura se deu tanto pela falta de emprego em outras áreas profissionais, 

correlatas às áreas de conhecimento dos egressos na formação superior, como 

também pela necessidade imediata de uma profissão que suprisse as demandas 

exigidas pela constituição de uma família. Outro aspecto que conduz à formação 

superior em uma licenciatura é o cumprimento de uma vocação, ideia, ainda 
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persistente no imaginário social, destacada nas falas dos informantes. Encerrando 

esta categoria, a licenciatura, como formação superior foi a escolha de alguns dos 

docentes entrevistados, após a vivência do ensino em alguma etapa de sua vida. 

A segunda categoria terminal de análise, inserção na EJA, compreendeu os 

temas que se relacionaram com a modalidade. Nestes termos, chegada a EJA, que 

revelou como os docentes se inseriram na modalidade demonstrou que o ingresso 

na Educação de Jovens e Adultos ocorreu para que estes profissionais dessem 

conta de outras atividades desenvolvidas durante o período diurno, não estando a 

EJA dentro do plano profissional dos declarantes; concepção de EJA apreendeu a 

visão pela qual os professores enxergam a Educação de Jovens e Adultos traduzida 

na dificuldade de se estabelecer um conceito acerca da modalidade, os docentes, 

por demonstram não possuir um arcabouço teórico que lhes fornecesse uma 

resposta objetiva, acabaram fornecendo respostas evasivas que acabaram por 

configurar dois outros temas: a EJA ideal, voltada ao aspecto de uma modalidade 

idealizada pelos docentes, que visaria a profissionalização dos discentes, mas que 

destoa das especificidades de uma educação voltada para jovens e adultos; e o 

aluno da EJA, que revela a relação docente/discente como um fator de auto 

reconhecimento e de (re)afirmação na docência.  

Ser professor de EJA buscou as significações dos professores no exercício 

profissional na modalidade que revelaram a identificação dos interlocutores com a 

modalidade no que se refere ao seu papel social para com os educandos. Neste 

sentido as categorias demonstraram, ao final da pesquisa, o conflito entre o pessoal 

e o profissional vivenciado pelos docentes, revelando que a sua inserção na 

modalidade de EJA contribuiu para o desvelamento do seu papel social enquanto 

educador e, através deste, a (re)afirmação da sua identidade profissional docente, 

quando encontram no cumprimento deste papel, o significado para sua profissão.   
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevistas 

 

1. Caracterização 

1.1. Nome, Idade, Formação acadêmica (específica em EJA?), tempo na 

docência. 

 

2. Identidade docente 

2.1. Histórico de como chegou à docência (O que levou a ser professor?). 

2.2. Histórico de como chegou à docência em EJA (tempo na EJA). 

2.3. Representação (O que é ser um professor de EJA?).  

 

3. Conhecimento sobre a modalidade 

3.1. O que é EJA? 

3.2. Conhecimento sobre a história da EJA (Nacional/Municipal). 

3.3. Conhecimento sobre a legislação (Nacional/Municipal). 

3.4. Como busca conhecer acerca da Modalidade? 

3.5. Qual é a relevância de conhecer sobre a EJA? 

 

4. Praticas pedagógicas 

4.1. Referências curriculares para a prática docente. 

4.2. Conhecimento dos referenciais curriculares Nacionais e Municipais. 

4.3. Relação com o PPP para a EJA da escola. 

4.4. Relação entre a ação docente e os resultados da modalidade. 
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APÊNDICE B – Planos evolutivos 1, 2 E 3 

PLANO EVOLUTIVO 1 

1. A Educação de Jovens e Adultos em Natal: gênese e consolidação 
2. A Escola Municipal Ferreira Itajubá: implicações históricas 
3. Os resultados da EJA na EMFI 
4. Caminhos metodológicos 
5. A relação entre o fracasso escolar e as práticas pedagógicas na EJA da 

EMFI. 

 

PLANO EVOLUTIVO 2 

1. A Educação de Jovens e Adultos em Natal: gênese e consolidação. 
1.1. A Escola Municipal Ferreira Itajubá: implicações históricas 
1.2. O resultado da EJA na EMFI 

 

2. Caminhos metodológicos 
2.1. O estudo de caso como opção metodológica 
2.2. Análise de dados 

 
3. A relação entre a identidade docente, as práticas pedagógicas na EJA da 

EMFI e os resultados da modalidade. 
 

 

PLANO EVOLUTIVO 3 

1. A Educação de Jovens e Adultos em Natal: gênese e consolidação. 
1.1. A Escola Municipal Ferreira Itajubá: implicações históricas 
1.2. O resultado da EJA na EMFI 

 

2. Caminhos metodológicos 
2.1. O estudo de caso como opção metodológica 
2.2. A fase exploratória 
2.3. Reconhecendo cenário 
2.4. O público 
2.5. Trabalho de campo, coleta e análise de dados 

 
3. A identidade docente em EJA da EMFI e os resultados da modalidade. 
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APÊNCIDE C – Plano evolutivo 4 

 

PLANO EVOLUTIVO 4 

 

1. A Educação de Jovens e Adultos em Natal: gênese e consolidação. 
1.1. A Escola Municipal Ferreira Itajubá: implicações históricas 
1.2. O resultado da EJA na EMFI 

 

2. Caminhos metodológicos 
2.1. O estudo de caso como opção metodológica 
2.2. A fase exploratória 
2.3. Reconhecendo cenário 
2.4. O público 
2.5. Trabalho de campo, coleta e análise de dados 

 
3. Narrativas de “ser professor”. 

3.1. Ingresso na docência: um profissional frustrado, um professor 
realizado. 

3.2. Da falta de alternativas à descoberta do “ser professor”: 
caminhos para docência. 

3.3. A inserção na EJA como fator para definição de uma identidade 
profissional docente. 

3.4. Da EJA real à ideal: diferentes concepções. 
3.5. Ser professor da EJA: elementos identitários. 
3.6. O aluno como elemento de identidade profissional docente. 
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APÊNDICE D – Plano evolutivo 5 

 

PLANO EVOLUTIVO 5 

 

1. Identidade profissional docente: fundamentos teóricos 
1.1. A identidade enquanto significação social. 
1.2. A profissão do professor. 
1.3. Identidade profissional docente: um processo em construção. 

 
2. A Educação de Jovens e Adultos em Natal: gênese e consolidação. 

2.1. A Escola Municipal Ferreira Itajubá: implicações históricas 
2.2. O resultado da EJA na EMFI 

 

3. Caminhos metodológicos 
3.1. O estudo de caso como opção metodológica 
3.2. A fase exploratória 
3.3. Reconhecendo cenário 
3.4. O público 
3.5. Trabalho de campo, coleta e análise de dados 

 

4. Narrativas de “ser professor”. 
4.1. Ingresso na docência: um profissional frustrado, um professor 

realizado. 
4.2. Da falta de alternativas à descoberta do “ser professor”: 

caminhos para docência. 
4.3. A inserção na EJA como fator para definição de uma identidade 

profissional docente. 
4.4. Da EJA real à ideal: diferentes concepções. 
4.5. Ser professor da EJA: elementos identitários. 
4.6. O aluno como elemento de identidade profissional docente. 
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ANEXO A - Resolução nº 007/2009 do Conselho Municipal de Educação 

RESOLUÇÃO Nº 007/2009 – CME 
 
Estabelece normas sobre a Estrutura, Funcionamento e 
Organização do trabalho pedagógico da Educação de Jovens e 
Adultos nas unidades de Ensino da Rede Municipal de 
Natal/RN.  

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 

legais, fundamentado no que determina a Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e na Resolução nº 004/2007 – CME,  

 
RESOLVE:  

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

 
Art. 1º - Aprovar a Proposta de Reformulação da EJA (anexa), sistematizada 

pela Comissão Interinstitucional, designada pela Portaria nº 133/09 – GS/SME, de 
23 de novembro de 2009, para reformular a estrutura, funcionamento e organização 
do trabalho pedagógico da Educação de Jovens e Adultos - EJA - da Rede Municipal 
de Ensino de Natal/RN.  

 
Parágrafo Único: A Proposta de Reformulação da EJA foi apreciada, 

referendada e aprovada no I Congresso da EJA da Rede Municipal de Ensino de 
Natal/RN, realizado nos dias 10 e 11 de dezembro de 2009.  

 
Art. 2º - A Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino 

destina-se àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade 
própria no Ensino Fundamental, possibilitando a redução do tempo de estudo para 
que o educando possa avançar no processo de escolarização.  

Art. 3º - A Rede Municipal de Ensino assegurará aos jovens e adultos, 
mediante oferta de curso presencial, o Ensino Fundamental na modalidade EJA, 
com especificidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 
alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, com base nos parágrafos 
1º e 2º do Artigo 37 da LDB.  

 
Parágrafo Único: A Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de 

Ensino de Natal funcionará, prioritariamente, no turno noturno. 
 
Art. 4º - Constituem-se objetivos da Educação de Jovens e Adultos: 

I – promover a preparação para o mundo do trabalho, estimulando o 
desenvolvimento do pensamento crítico, a autonomia intelectual e o exercício da 
cidadania; 
II – garantir aos alunos o domínio dos instrumentos básicos da cultura letrada e do 
raciocínio lógico-matemático, como também a aquisição das competências e 
habilidades próprias do Ensino Fundamental; 
III - estimular a participação ativa dos alunos no desenvolvimento de suas 
competências; 
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IV – propiciar a contextualização e a interdisciplinaridade, remetendo a situações 
cotidianas do mundo do trabalho;  
V – considerar a necessidade de articular os saberes, os fazeres e as atitudes de 
diferentes formas ao longo do processo formativo.  

 
CAPÍTULO II 

Da Estrutura e Funcionamento da EJA 
 
Art. 5º - A Educação de Jovens e Adultos destina-se aos educandos a partir 

de 15 anos e serão oferecidas matrículas nos Níveis I, II, III e IV:  
I - o Nível I, com carga- horária de 800 horas anuais, será destinado aos alunos que 
estiverem iniciando seus estudos;  
II - o Nível II, com carga horária de 800 horas anuais, será destinado aos que 
cursaram com aproveitamento o Nível I, ou equivalente e, ainda, independentemente 
de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de 
desenvolvimento e experiência do candidato, com base no inciso II do Artigo 24 da 
LDB, que trata da classificação; 
III - o Nível III, com carga horária de 800 horas aulas anuais, divididas em 2 
semestres de 400 horas, será destinado aos que cursaram com aproveitamento o 
Nível II, ou equivalente e, ainda, independentemente de escolarização anterior, 
mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e 
experiência do candidato, com base no inciso II do Artigo 24 da LDB, que trata da 
classificação;  
IV - o Nível IV, com carga-horária de 800 horas divididas em 2 semestres de 400 
horas, será destinado aos que cursaram com aproveitamento os componentes 
curriculares do Nível III ou equivalentes.  

 
Art. 6º - Nos Níveis I e II, um professor polivalente ministrará os conteúdos de 

Língua Portuguesa, Matemática e Estudos da Sociedade e da Natureza, em 12 
horas de aulas presenciais e 5 horas de atividades vivenciais complementares na 2ª, 
3ª, 5ª e 6ª feiras. As disciplinas - Artes, Educação Física e Ensino Religioso - serão 
ministradas pelos professores dessas áreas nas quartas-feiras, dia em que estarão 
planejando os professores polivalentes dos Níveis I e II. O planejamento dos 
professores de Artes, Educação Física e Ensino Religioso acontecerá às sextas-
feiras, juntamente com os professores das demais disciplinas dos Níveis III e IV.  

 
Parágrafo único - Entende-se por aulas presenciais as atividades realizadas 

em sala de aula com a presença do professor e por atividades vivenciais 
complementares as atividades extraclasse propostas pelo professor para serem 
realizadas pelos alunos e retomadas durante as aulas presenciais.  

 
Art. 7º - Nos níveis referentes aos anos finais, III e IV, as disciplinas serão 

agrupadas em blocos e se distribuirão nos dois semestres letivos. Assim, o aluno se 
matriculará, por semestre, em um dos blocos de disciplinas. No caso de não 
conseguir concluir alguma disciplina, poderá cursá-la no semestre ou no ano 
seguinte sem perder as que já concluiu.  

Art. 8º - A escola organizará as turmas dos Níveis III e IV em dois blocos de 
disciplinas. Um bloco será composto por Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História 
e Geografia e o outro incluirá Matemática, Ciências, Artes, Ensino Religioso e 
Educação Física.  
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Art. 9º - Em cada semestre, nos Níveis III e IV, o aluno participará de 12 horas 
aulas presenciais semanais nos horários de 19 às 22h, na 2ª, 3ª, 4ª e 5ª feiras, como 
também de 3 atividades presenciais complementares, realizadas às sextas-feiras, 
conforme cronograma definido pela escola, o qual deverá ser encaminhado ao SEJA 
e ao SNOE, nos primeiros 15 dias do início de cada semestre.  

 
Parágrafo 1º - Entende-se por atividades presenciais complementares o 

momento utilizado para orientar e avaliar os alunos quanto às atividades vivenciais 
complementares e sua participação nas oficinas laborais, nas atividades na sala de 
leitura e vídeo, na biblioteca, no laboratório de informática e nas reuniões com a 
equipe gestora da escola.  

 
Parágrafo 2° - Os professores de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa 

deverão realizar o registro da frequência dos alunos nas atividades presenciais 
complementares, enquanto eles estiverem cursando o bloco referente a estas 
disciplinas; do mesmo modo, os professores de Matemática e Educação Física 
deverão realizar o registro da freqüência dos alunos matriculados no outro bloco. 

 
Art. 10 - A complementação da carga-horária de 20 horas semanais do aluno 

dar-se-á com 5 horas de atividades vivenciais complementares, assim organizadas: 
2 de Língua Portuguesa, 1 de Língua Inglesa, 1 de História e 1 de Geografia num 
bloco, ou 2 de Matemática, 1 de Ciências, 1 de Ensino Religioso e 1 de Artes no 
outro bloco, conforme a matrícula do aluno.  

Art. 11 - As atividades presenciais complementares acontecerão às sextas-
feiras, no horário das 19h às 20h, conforme cronograma elaborado pela escola, 
momento em que os alunos dos Níveis III e IV serão orientados na realização de 
suas atividades vivenciais.  

 
Parágrafo 1º - Nos dois últimos horários das sextas-feiras os alunos 

participarão de atividades agendadas no calendário da escola e publicadas em local 
visível.  
I - os alunos participarão de atividades no laboratório de informática e/ou 
biblioteca/sala de leitura;  
II - a escola poderá organizar oficinas laborais de acordo com o interesse dos 
alunos, sendo tais atividades e oficinas de caráter opcional, devendo a escola 
garantir a realização de, no mínimo, uma oficina por mês abordando conhecimentos 
relacionados à vida profissional;  
III - mensalmente serão realizadas reuniões da equipe gestora com a participação 
dos alunos e professores para avaliar as metas e ações do PDE referentes à EJA e 
ao processo de ensino e aprendizagem. Também serão realizadas reuniões para 
conhecimento e possíveis esclarecimentos sobre a origem e aplicação dos 
recursos/programas ROM (Recursos Oriundos do Orçamento Municipal), PDDE 
(Programa de Dinheiro Direto na Escola) e PNAE (Plano Nacional de Alimentação 
Escolar), destinados às escolas.  

 
Parágrafo 2º - As atividades desenvolvidas nas horas vivenciais devem estar 

relacionadas aos conteúdos trabalhados nas aulas presenciais e serão registradas 
no diário de classe, colecionadas em portfólio (pelo professor) e entregues ao 
coordenador pedagógico.  
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Artigo 12 - O professor dos Níveis III e IV assumirá o total de 16 horas/aulas, 
considerando o somatório de aulas presenciais, atividades presenciais 
complementares e atividades vivenciais complementares, e terá o número de turmas 
compatível com a sua carga horária.  

 
Parágrafo único - Os professores em exercício e/ou aqueles que atuarão na 

EJA deverão ter habilitação exigida pela legislação e, preferencialmente, serem 
portadores de título de Especialização nessa modalidade de ensino.  

 
Art. 13 - No início de cada semestre será definido pelo Sistema Municipal de 

Educação o período destinado à matrícula dos educandos na EJA, considerando a 
quantidade de aulas programadas no bloco das disciplinas do semestre, devendo os 
alunos ter freqüência igual ou superior a 75% dessa carga horária, em consonância 
com o inciso VI do Artigo 24 da LDB.  

Art. 14 - No início de cada ano letivo, a escola programará as turmas nos 
Níveis III e IV, assegurando que o número de turmas num bloco de disciplinas seja o 
mesmo número no primeiro e no segundo semestres.  

 
CAPÍTULO III 

Da Organização do Trabalho Pedagógico 
 
Art. 15 - Os fazeres educacionais terão como base os princípios teórico-

metodológicos e os eixos temáticos contidos nos Referencias Curriculares da EJA e 
serão organizados, considerando:  
I - as especificidades dos sujeitos dessa modalidade;  
II - a valorização do papel da interação desses sujeitos com o meio social e com a 
escola; 
III - a busca de novas rotas de práticas educativas sedutoras e envolventes;  
IV – as estratégias que levam à transformação dos alunos e da realidade na qual 
estão inseridos.  

 
Art. 16 - Durante as aulas presenciais deverão ser realizadas oficinas 

pedagógicas de todas as disciplinas, sendo a quantidade definida pela escola, com a 
garantia da realização de, no mínimo, uma oficina de cada disciplina por mês.  

Art. 17 - As oficinas pedagógicas de todas as disciplinas e de todos os níveis 
devem contemplar a oralidade, a leitura e a produção de texto, num processo 
dinâmico que envolva habilidades e competências de interpretar, compreender, 
refletir criticamente e aplicar nas relações cotidianas.  

 
Parágrafo único- A metodologia da oficina deve considerar os princípios de 

flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização previstos na legislação 
nacional.  

 
Art. 18 - O tema das oficinas pedagógicas será definido pela escola, de modo 

a promover a articulação entre vários eixos, como saúde, sexualidade, vida familiar e 
social, meio ambiente, trabalho e consumo, ciência e tecnologia, cultura e 
linguagens.  

Art. 19 - As atividades complementares vivenciais devem estar relacionadas 
aos conteúdos trabalhados nas aulas presenciais e serão registradas no diário de 
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classe, colecionadas em portfólio (pelo professor) e entregues ao coordenador 
pedagógico para o acompanhamento dessas atividades e possíveis intervenções. 

Art. 20 - A escola organizará duas culminâncias por semestre das atividades 
trabalhadas pelos alunos com orientação dos professores  

Art. 21 - O planejamento deve se constituir na prática de pensar a prática, de 
rever e de viabilizar ações que se operacionalizam no ato docente, na organização 
dos momentos de estudo, na participação dos professores de todas as disciplinas, 
permitindo a discussão coletiva e a avaliação de saberes, fazeres e afazeres do 
processo educativo.  

Art. 22 - Os projetos de trabalho serão elaborados numa perspectiva 
interdisciplinar e organizados por eixos temáticos consonantes com os desejos e 
necessidades dos sujeitos.  

Art. 23 - O planejamento e estudos pedagógicos dos professores polivalentes 
dos Níveis I e II, juntamente com os professores da sala de leitura/vídeo/biblioteca e 
laboratório de informática, ocorrerão às quartas-feiras, das 19 h às 22 h. Os 
professores de Artes, Educação Física e Ensino Religioso planejarão nas sextas-
feiras, das 20 h às 22 h, juntamente com os professores das demais disciplinas dos 
Níveis III e IV.   

Art. 24 - Às sextas-feiras, no primeiro horário (das 19 às 20 h), os professores 
dos Níveis III e IV farão avaliação das atividades vivenciais ou participarão de 
atividades presenciais complementares, momento utilizado para orientar os alunos 
na realização das atividades vivenciais.  

 
CAPÍTULO IV 

Da avaliação na EJA 
 

Art. 25 - A avaliação deve ter como foco a aprendizagem e deve estar 
fundamentada nos seguintes pressupostos: 
I - ser compreendida como um processo de formação contínuo, coletivo, sistemático 
e flexível, que se dá ao longo do processo educativo, com a participação efetiva de 
educadores e educandos;  
II - fazer parte do processo de aprendizagem e possibilitar a reflexão constante do 
trabalho desenvolvido por alunos e professores, permitindo-lhes a análise da 
trajetória escolar e a reorientação da prática pedagógica;  
III - possuir dimensão formativa e processual e pautar-se nas especificidades dos 
educandos (adolescentes, jovens, adultos e idosos), nas suas experiências de vida, 
seu repertório de conhecimentos, produto dessas experiências, e na ressignificação 
dos saberes no contexto escolar;  
IV - considerar a prática da auto-avaliação dos sujeitos envolvidos no processo: o 
educando, o educador e a comunidade escolar.  

 
Art. 26 - A avaliação deve assumir uma forma processual, formativa, 

cumulativa e diagnóstica, possibilitando o redimensionamento da ação pedagógica, 
sendo necessária a elaboração de instrumentos e procedimentos de 
acompanhamento contínuo, de registro e de reflexão permanente sobre os 
processos de ensino e de aprendizagem.  

 
Parágrafo único - O professor poderá utilizar vários instrumentos e 

procedimento de avaliação ao longo do processo: seminário, pesquisa, trabalho em 
grupo, estudo dirigido, exercícios individuais, prova, teste, portfólio e outros 
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mecanismos de acompanhamento, como auto-avaliação do professor e do aluno e 
avaliação institucional.  

 
Art. 27 - Nos níveis iniciais (I e II), o acompanhamento sistemático das 

aprendizagens reorientará as ações de acordo com as necessidades dos alunos, 
cujo resultado final em RELATÓRIO expressará como se deu o processo de 
aprendizagem do aluno nas aulas presenciais, oficinas pedagógicas e atividades 
vivenciais complementares.  

Art. 28 - Nos níveis finais (III e IV), o resultado do processo de avaliação será 
expresso em nota, na escala de 0 (zero) a 10 (dez). 

Art. 29 - No final do período de dez semanas, a nota de cada disciplina será o 
resultado da soma da avaliação das Aulas Presenciais (AP), mais a das Oficinas 
Pedagógicas (OP), mais o resultado da avaliação das Atividades Vivenciais (AV), 
dividido por três: Resultado Parcial do 1º período=AP+OP+AV/3 Resultado Parcial 
do 2º período=AP+OP+AV/3 Resultado da adição da nota do 1º período + nota do 2º 
período, dividido por 2 = média final. Parágrafo Único - no final do semestre, isto é, 
depois das 20 semanas (os dois períodos concluídos), o aluno estará aprovado 
na(s) disciplina(s) em que ele obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis) e 
freqüência igual ou superior a 75% do total de aulas dadas no semestre.  

 
CAPÍTULO V 

Da formação continuada dos educadores 
 

Art. 30 - No início do semestre letivo, os professores e coordenadores 
pedagógicos da EJA deverão participar de encontros pedagógicos, com a finalidade 
de pensar os possíveis encaminhamentos para organização das oficinas 
pedagógicas e elaboração de material a ser trabalhado nas atividades vivenciais.  

 
Parágrafo Único – A SME através, do Setor de Educação de Jovens e Adultos 

– SEJA/DEF e o Departamento de Gestão Escolar – DGE, acompanhará e 
monitorará a proposta de Reformulação da EJA.  

 
Art. 31 - A SME deverá assegurar, prioritariamente, o encaminhamento de 

professores com especialização em EJA para assumir turmas dessa modalidade de 
ensino.  

Art. 32 - A formação continuada dos professores dos Níveis I e II acontecerá 
às quartas-feiras.   

Art. 33 - A formação continuada dos professores das disciplinas acontecerá 
às sextas-feiras, conforme cronograma da SME, de modo que não inviabilize o 
atendimento ao aluno dos Níveis III e IV referente às Atividades Presenciais 
Complementares e avaliações das Atividades Vivenciais Complementares.  

Art. 34 - A formação continuada deverá contemplar:  
I - temas selecionados em consonância com os Referenciais Curriculares para a EJA 
e com as propostas pedagógicas das escolas da rede municipal, envolvendo todos 
os profissionais da escola que atuam nesta modalidade;  
II - uma formação específica para trabalhar com a educação inclusiva, considerando 
a necessidade de haver uma preparação para lidar com a diversidade existente na 
sala de aula da EJA;  
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III - a formação de professores leitores e produtores de textos na perspectiva de 
letramento, como sistemática a ser implementada e desenvolvida pelo sistema de 
ensino e escolas;  
IV - a construção de uma política de EJA pautada pela inclusão, diversidade, e 
qualidade social, alicerçada em um processo de gestão e financiamento, que 
assegure isonomia de condições em relação às demais etapas e modalidades da 
educação básica, na implantação do sistema integrado de monitoramento e 
avaliação;  
V – a possibilidade de formação dos educadores de EJA em Lato-sensu e Stricto-
sensu, por meio de parcerias com instituições públicas de ensino superior;  
VI – a formação de alfabetizadores de adultos em uma perspectiva de letramento e 
numeramento;  
VII – a concepção, a produção, o uso e a avaliação de material didático por 
professores que atuam na EJA;  
VIII – o estudo e o aprofundamento sobre a pedagogia de projetos;  
IX – a possibilidade de formação continuada dos demais funcionários da escola, por 
meio de parcerias com instituições públicas;  
X – a garantia de uma sistemática de formação continuada dos profissionais da EJA 
por meio de políticas públicas voltadas para esse fim.  

 
CAPÍTULO VI 

Das Disposições Transitórias 
 

Art. 35 – As escolas da Rede Municipal de Ensino de Natal adotarão as 
presentes normas sobre a estrutura, funcionamento e organização do trabalho 
pedagógico da Educação de Jovens e Adultos a partir da data da publicação desta 
Resolução.  

 
Natal/RN, 29 de dezembro de 2009. 

 
Maria de Fátima Carrilho 
Presidente 
 
Maria do Socorro França 
Relator 
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ANEXO B - Resolução nº 003/2011 do Conselho Municipal de Educação 

RESOLUÇÃO Nº 003/2011 – CME 
 

Estabelece normas sobre a Estrutura, Funcionamento e 
Organização do trabalho pedagógico da Educação de Jovens e 
Adultos nas unidades de Ensino da Rede Municipal de 
Natal/RN, alterando a Resolução nº 07/2009.  

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 
fundamentado no que determina a Lei nº 9394/96 de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e na Resolução nº 004/2007 – CME,  
 
RESOLVE: 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

 
Art. 1° - Aprovar a reestruturação da Proposta de Reformulação da Educação 

de Jovens e Adultos – EJA, da Rede Municipal de Ensino de Natal, sistematizada 
pela Comissão de Reestruturação da Proposta de Reformulação da EJA, designada 
pela Portaria n° 79/2011/GS/SME, de 24 de novembro de 2011, para reformular a 
estrutura, funcionamento e organização do trabalho pedagógico da EJA, da Rede 
Municipal de Ensino de Natal/RN.  

Art. 2º - A Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino 
destina-se àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade 
própria no Ensino Fundamental, possibilitando a redução do tempo de estudo para 
que o educando possa avançar no processo de escolarização.  

Art. 3º - A Rede Municipal de Ensino assegurará aos jovens e adultos, 
mediante oferta de curso presencial, o Ensino Fundamental na modalidade EJA, 
com especificidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 
alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, com base nos parágrafos 
1º e 2º do Artigo 37 da LDB.  
 

Parágrafo Único: a Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de 
Ensino de Natal funcionará, prioritariamente, no turno noturno. 
 

Art. 4º - Constituem-se objetivos da Educação de Jovens e Adultos:  
I – promover a preparação para o mundo do trabalho, estimulando o 
desenvolvimento do pensamento crítico, a autonomia intelectual e o exercício da 
cidadania;  
II – garantir aos alunos o domínio dos instrumentos básicos da cultura letrada e do 
raciocínio lógico-matemático, como também a aquisição das competências e 
habilidades próprias do Ensino Fundamental;  
III - estimular a participação ativa dos alunos no desenvolvimento de suas 
competências;  
IV – propiciar a contextualização e a interdisciplinaridade, remetendo a situações 
cotidianas do mundo do trabalho;  
V – considerar a necessidade de articular os saberes, os fazeres e as atitudes de 
diferentes formas ao longo do processo formativo.  
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CAPÍTULO II 
Da Estrutura e Funcionamento da EJA 

 
Art. 5º - A Educação de Jovens e Adultos destina-se aos educandos a partir 

de 15 anos e serão oferecidas matrículas nos Níveis I e II - 1º segmento e III e IV - 
2º segmento:  
I - O Nível I, correspondente aos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, com 
carga-horária mínima de 800 horas anuais, será destinado aos alunos que estiverem 
iniciando seus estudos, podendo se estender até 1.600 horas anuais, dependendo 
do ritmo do desenvolvimento cognitivo do aluno. Se ao final do primeiro ano, o aluno 
não tiver adquirido as competências necessárias, colocar-se-á asterisco (*) na ata de 
Resultado, observando-se ao final que o aluno permanece no mesmo nível para 
conclusão em 1600 horas;  
II - O Nível II, correspondente aos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, com carga 
horária de 800 horas anuais, será destinado aos alunos que cursaram o Nível I, ou 
equivalente. Para os alunos sem escolarização anterior comprovada, será realizada 
avaliação pela escola que defina o grau de desenvolvimento e experiência do 
candidato, com base no inciso II do Artigo 24 da LDB, que trata da classificação;  
III - O Nível III, correspondente aos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, com carga 
horária de 800 horas anuais, divididas em 2 (dois) semestres de 400 horas, será 
destinado aos alunos que cursaram o Nível II, ou equivalente. Para os alunos sem 
escolarização anterior comprovada, será realizada avaliação pela escola que defina 
o grau de desenvolvimento e experiência do candidato, com base no inciso II do 
Artigo 24 da LDB, que trata da classificação;  
IV – O Nível IV, correspondente aos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, com 
carga-horária de 800 horas divididas em 2 (dois) semestres de 400 horas, será 
destinado aos alunos que cursaram com aproveitamento os componentes 
curriculares do Nível III ou equivalentes.  

 
Art. 6º - Nos Níveis I e II, um professor com formação em Pedagogia 

ministrará os conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática e Estudos da Sociedade 
e da Natureza em 12 horas de aulas presenciais e 5 horas de atividades vivenciais. 
As disciplinas Artes, Educação Física e Ensino Religioso serão ministradas pelos 
professores dessas áreas no dia de planejamento dos professores dos níveis I e II.  
 

Parágrafo único - Entende-se por aulas presenciais as atividades realizadas 
em sala de aula com a presença do professor e por atividades vivenciais as 
atividades extraclasse propostas pelo professor para serem realizadas pelos alunos 
e retomadas durante as aulas presenciais.  
 

Art. 7º - Nos Níveis III e IV, correspondentes ao 2º segmento, as disciplinas 
serão agrupadas em blocos e se distribuirão nos dois semestres letivos. Assim, o 
aluno se matriculará por semestre em um dos blocos de disciplinas. No caso de não 
conseguir concluir alguma disciplina do bloco, poderá cursá-la no semestre ou no 
ano seguinte sem perder as que já concluiu. O aluno só poderá avançar do nível III 
para o IV, após a conclusão de todas as disciplinas do nível III.  

Art. 8º - A escola organizará as turmas dos Níveis III e IV em dois blocos de 
disciplinas. Um bloco será composto por Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História 
e Geografia e o outro incluirá Matemática, Ciências, Artes, Ensino Religioso e 
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Educação Física. Os blocos serão distribuídos em um semestre letivo, que é 
composto de 2 (dois) períodos de 10 (dez) semanas.  

Art. 9º - Em cada semestre, nos Níveis III e IV, o aluno participará de 20 horas 
aulas presenciais semanais, de 19 às 22h, de 2ª a 6ª feiras, como também realizará 
atividades vivenciais.  
 

Parágrafo Único: As atividades vivenciais devem estar relacionadas aos 
conteúdos trabalhados nas aulas presenciais e serão registradas no diário de classe, 
colecionadas em portfólio pelo professor e entregues ao coordenador pedagógico.  
 

Artigo 10 - O professor dos Níveis III e IV assumirá o total de 16 horas, 
considerando o somatório de aulas presenciais e atividades vivenciais, tendo o 
número de turmas compatível com a sua carga horária. 
Parágrafo único - Os professores em exercício e/ou aqueles que atuarão na EJA 
deverão ter habilitação exigida pela legislação e, preferencialmente, serem 
portadores de título de Especialização nessa modalidade de ensino.  
 

Art. 11 – No início de cada ano letivo, a escola organizará as turmas nos 
Níveis III e IV, assegurando que o número de turmas num bloco de disciplinas seja o 
mesmo número no primeiro e no segundo semestres.  
 

CAPÍTULO III 
Da Organização do Trabalho Pedagógico 

 
Art. 12 - Os fazeres educacionais terão como base os princípios teórico-

metodológicos e os eixos temáticos contidos nos Referencias Curriculares da EJA e 
serão organizados, considerando:  
I - as especificidades dos sujeitos dessa modalidade;  
II - a valorização do papel da interação desses sujeitos com o meio social e com a 
escola;  
III – as estratégias que levam à transformação dos alunos e da realidade na qual 
estão inseridos.  
 

Art. 13 - Durante as aulas presenciais deverão ser realizadas oficinas 
pedagógicas de todas as disciplinas, sendo a quantidade e os temas trabalhados 
definidos pela equipe gestora e professores no planejamento pedagógico.  
 

Parágrafo Único: As oficinas pedagógicas de todas as disciplinas e de todos 
os níveis devem contemplar a oralidade, a leitura e a produção de texto, num 
processo dinâmico que envolva habilidades e competências de interpretar, 
compreender, refletir criticamente e aplicar nas relações cotidianas.  
 

Art. 14 - O planejamento pedagógico deve se constituir na prática de pensar a 
prática, de rever e de viabilizar ações que se operacionalizam no ato docente, na 
organização dos momentos de estudo, na participação dos professores de todas as 
disciplinas, permitindo a avaliação de saberes, fazeres e afazeres do processo 
educativo.  

Art. 15 - O planejamento pedagógico dos professores dos Níveis I e II 
ocorrerá na unidade de ensino, semanalmente, das 19 às 22 h. Para os professores 
dos Níveis III e IV, o planejamento será por disciplina, ocorrerá na unidade de 
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ensino, semanalmente, das 19 às 22 h. Os dias do planejamento da EJA serão 
definidos conforme cronograma sugerido pelo SEJA/SME.  
 

Parágrafo Único: na oportunidade da realização de formação continuada 
promovida pela SME ou por ela autorizada, o professor terá sua participação 
garantida dentro do seu horário de planejamento pedagógico.  

 
CAPÍTULO IV 

Da avaliação na EJA 
 

Art. 16 - A avaliação deve ter como foco a aprendizagem e deve estar 
fundamentada nos seguintes pressupostos:  
I - ser compreendida como um processo de formação contínuo, coletivo, sistemático 
e flexível, com a participação efetiva de educadores e educandos;  
II - fazer parte do processo de aprendizagem e possibilitar a reflexão constante do 
trabalho desenvolvido por alunos e professores, permitindo-lhes a análise da 
trajetória escolar e a reorientação da prática pedagógica;  
III - possuir dimensão formativa e processual e pautar-se nas especificidades dos 
educandos (adolescentes, jovens, adultos e idosos), nas suas experiências de vida, 
seu repertório de conhecimentos, produto dessas experiências, e na ressignificação 
dos saberes no contexto escolar;  
IV - considerar a prática da auto-avaliação dos sujeitos envolvidos no processo: o 
educando, o educador e a comunidade escolar.  
 

Art. 17 - A avaliação deve assumir uma forma processual, formativa, 
cumulativa e diagnóstica, possibilitando o redimensionamento da ação pedagógica, 
sendo necessária a elaboração de instrumentos e procedimentos de 
acompanhamento contínuo, de registro e de reflexão permanente sobre os 
processos de ensino e de aprendizagem.  
 

Parágrafo único - O professor poderá utilizar vários instrumentos e 
procedimento de avaliação ao longo do processo: seminário, pesquisa, trabalho em 
grupo, estudo dirigido, exercícios individuais, prova, teste, portfólio e outros 
mecanismos de acompanhamento, como autoavaliação do professor e do aluno e 
avaliação institucional.  
 

Art. 18 - Nos níveis iniciais (I e II), o acompanhamento sistemático das 
aprendizagens reorientará as ações de acordo com as necessidades dos alunos, 
cujo resultado final em RELATÓRIO expressará como se deu o processo de 
aprendizagem do aluno nas aulas presenciais, oficinas pedagógicas e atividades 
vivenciais.  

Art. 19 - Nos níveis finais (III e IV), o resultado do processo de avaliação será 
expresso em nota, na escala de 0 (zero) a 10 (dez).  

Art. 20 - No final do período de dez semanas, a nota de cada disciplina será o 
resultado da soma da avaliação das Aulas Presenciais (AP), mais a das Oficinas 
Pedagógicas (OP), mais o resultado da avaliação das Atividades Vivenciais (AV), 
dividido por três: Resultado Parcial do 1º período=AP+OP+AV/3 Resultado Parcial 
do 2º período=AP+OP+AV/3 Resultado da adição da nota do 1º período + nota do 2º 
período, dividido por 2 = média final.  
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Parágrafo 1º - No final do semestre, isto é, depois das 20 semanas letivas, o 
aluno estará aprovado se obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência 
igual ou superior a 75% do total de aulas dadas em cada disciplina.  
 

Parágrafo 2º - A freqüência do I nível será computada somente ao final do ano 
concluído, caso o aluno tenha cursado o nível em 1600 horas.  
 

CAPÍTULO V 
Da formação continuada dos educadores 

 
Art. 21 - No início de cada semestre letivo, a equipe gestora e os professores 

da EJA deverão realizar encontros pedagógicos na escola, com a finalidade de 
pensar os possíveis encaminhamentos para organização das oficinas pedagógicas e 
elaboração de material a ser trabalhado nas atividades vivenciais.  
 

Parágrafo Único – A SME, por meio do Setor de Educação de Jovens e 
Adultos – SEJA/DEF e o Departamento de Gestão Escolar – DGE, acompanhará e 
monitorará a proposta de Reformulação da EJA.  
 

Art. 22 - A formação continuada dos professores e coordenadores 
pedagógicos da EJA acontecerá de acordo com o cronograma definido pelo 
SEJA/SME.  

Art. 23 - A formação continuada deverá contemplar:  
I - temas selecionados em consonância com os Referenciais Curriculares para a EJA 
e com as propostas pedagógicas das escolas da rede municipal, envolvendo todos 
os profissionais da escola que atuam nesta modalidade;  
II - uma formação específica para trabalhar com a educação inclusiva, considerando 
a necessidade de haver uma preparação para lidar com a diversidade existente na 
sala de aula da EJA;  
III - a formação de professores leitores e produtores de textos na perspectiva de 
letramento, como sistemática a ser implementada e desenvolvida pelo sistema de 
ensino;  
IV - a construção de uma política de EJA pautada pela inclusão, diversidade, e 
qualidade social, alicerçada em um processo de gestão e financiamento, que 
assegure isonomia de condições em relação às demais etapas e modalidades da 
educação básica, na implantação do sistema integrado de monitoramento e 
avaliação;  
V – a possibilidade de formação dos educadores de EJA em Lato-sensu e 
Strictosensu, por meio de parcerias com instituições públicas de ensino superior;  
VI – a formação de alfabetizadores de adultos em uma perspectiva de letramento e 
numeramento;  
VII – a concepção, a produção, o uso e a avaliação de material didático por 
professores que atuam na EJA;  
VIII – o estudo e aprofundamento sobre Projetos de Trabalho, Oficinas Pedagógicas 
e orientação para elaboração de recursos didáticos;  
IX – a possibilidade de formação continuada dos demais funcionários da escola, por 
meio de parcerias com instituições públicas;  
X – a garantia de uma sistemática de formação continuada dos profissionais da EJA 
por meio de políticas públicas voltadas para esse fim.  
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CAPÍTULO VI 
Das Disposições Transitórias 

 
Art. 24 – As escolas da Rede Municipal de Ensino de Natal adotarão as 

presentes normas sobre a estrutura, funcionamento e organização do trabalho 
pedagógico da Educação de Jovens e Adultos a partir da data da publicação desta 
Resolução, revogadas as disposições em contrário.  

 

Natal/RN, 27 de dezembro de 2011.  

Ednice Peixoto dos Santos 
 Presidente do CME  

 
 
Ednice Peixoto dos Santos 
Relatora  
 
DOM 25 DE FEVEREIRO DE 2012 


