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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetiva compreender como se caracteriza a relação com o saber e o aprender de 

professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na escola pública. Para isto, tomou como base as 

experiências profissionais e os processos que perpassam o desenvolvimento da sua função docente. 

Para o alcance do objetivo foi utilizado o conceito teórico de Bernard Charlot (2000). O corpus 

analisado resulta de uma pesquisa qualitativa, desenvolvida por meio da abordagem sócio-histórica, 

constituído a partir de dois instrumentos metodológicos: balanço do saber e entrevista semiestruturada, 

trabalhados com 10 (dez) professores da EJA do município de Assú/RN. A análise realizada centrou-

se nas experiências significativas para os professores e nos processos que mobilizaram a aprendizagem 

da função professor, observando as dimensões: epistêmica, identitária e social da relação com o saber, 

bem como, a construção dos saberes e sentidos utilizados na prática pedagógica dos professores. Os 

dados revelaram que a relação com o saber e o aprender dos professores da EJA apresenta uma 

fragilidade em suas dimensões: epistêmica, identitária e social. Não obstante, houve a análise positiva 

da dimensão social dessa relação, tendo em vista que os professores, mesmo com as adversidades, 

buscam descobrir os próprios caminhos para o saber e o aprender, contradizendo as forças sociais. Tal 

fato evidencia que os professores não se vêem na função de professor apenas para melhorar as suas 

vidas, mas, também, para contribuírem com a formação ético-moral e intelectual dos jovens e adultos. 

No tocante à construção dos saberes, destacam-se quatro tendências dessa relação específica com a 

atividade de educar jovens e adultos. A primeira revela que a função de educar é compreendida pela 

maioria dos professores como algo que depende, fundamentalmente, de sua aproximação com os 

alunos, revelada pela afetividade entre ambos. A segunda, por sua vez, mostra que o educar implica  

um esforço e uma postura ativa dos professores para a instrução do aluno. As outras duas tendências 

sinalizam para uma aprendizagem que promova a transformação tanto da vida dos alunos como dos 

professores e, sobretudo, para uma experimentação constante em suas práticas, na tentativa de 

amenizar as incertezas e dificuldades das situações difíceis e imprevistas da sala de aula da Educação 

de Jovens e Adultos. 

 

 

Palavras-chave: Relação com o saber. Educação de Jovens e Adultos. Professores. Saber e aprender.  
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SUMMARY 

 

This research aims to understand how to characterize the relationship between knowledge and learn 

from teachers of Youth and Adults (EJA) in public school. This was based on the professional 

experiences and the processes that underlie the development of its teaching function. To reach the goal 

we used the theoretical concept of Bernard Charlot (2000). The corpus analyzed results from a 

qualitative research, developed through the social-historical approach, made up from two 

methodological tools: current knowledge and semi-structured interviews, worked with 10 (ten) adult 

education teachers in the city of Assú / RN. The analysis focused on the meaningful experiences for 

teachers and learning processes that mobilized the teacher's role, noting the dimensions: epistemic and 

social identity in relation to knowledge, as well as the construction of knowledge and meanings used 

in practice work of teachers. The data revealed that the relationship between knowledge and learning 

for teachers of adult education has a weakness in dimensions: epistemic, identity and social. 

Nevertheless, there was a positive analysis of the social dimension of this relationship, in order that 

teachers, even in adversity, seek to discover their own paths to knowledge and learning, contradicting 

the social forces. This demonstrates that teachers do not see themselves in the role of teacher only to 

improve their lives, but also to contribute to the ethical and moral education and intellectual and 

adults. Regarding the construction of knowledge, highlights four trends that specific relationship with 

the activity of educating youth and adults. The first reveals that the function of education is understood 

by most teachers as something that fundamentally depends on your approach with students, revealed 

by the affection between them. The second, in turn, shows that the effort to educate and involve an 

active teacher for the instruction of the student. The other two trends point to a learning to support the 

transformation of the lives of both students and teachers and, above all, for a constant experimentation 

in their practices in an attempt to ease the difficulties and uncertainties of unforeseen and difficult 

situations in the classroom youth and Adult Education.  

 

Keywords: Relationship to know. Youth and Adult Education. Teachers. Knowing and learning. 
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 RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo comprender como se caracteriza la relación entre el saber y el 

aprender de los maestros de Jóvenes y Adultos (EJA) en la Escuela Pública. Para ello, se basó en las 

experiencias profesionales y los procesos que subyacen en el desarrollo de su función docente. Para 

llegar a la meta fue utilizado el concepto teórico de Bernard Charlot (2000). El corpus analizado 

resulta de una investigación cualitativa, desarrollada a través del enfoque histórico-social, constituido 

por dos herramientas metodológicas: conocimiento actual y las entrevistas semi-estructuradas, 

trabajados con diez (10) profesores de educación de adultos en la Ciudad de Assú/RN. El análisis se 

centró en las experiencias significativas para los maestros y en los procesos que movilizaron el 

aprendizaje de la función del profesor, teniendo en cuenta las dimensiones: epistémica, identidad y 

social de la relación con el conocimiento y significado en la práctica pedagógica de los profesores. Los 

datos revelaron que la relación entre el conocimiento y el aprendizaje de los profesores de educación 

de adultos tiene un punto débil en dos dimensiones: epistémica e identidad. Sin embargo, hubo un 

análisis positivo de la dimensión social de esta relación, con el fin de que los maestros, aún en la 

adversidad, tratar de descubrir su propio camino hacia el conocimiento y el aprendizaje, lo que 

contradice las fuerzas sociales. Esto demuestra que los profesores no se ven en el papel de maestro 

sólo para mejorar sus vidas, sino también para contribuir a la educación ética, moral e intelectual de 

los jóvenes y de los adultos. En cuanto a la construcción del conocimiento, se destacan cuatro 

tendencias de esa relación específica con la actividad de educar jóvenes y adultos. La primera revela 

que la función de educar es entendida por la mayoria de los profesores como algo que depende 

fundamentalmente de su acercamiento con los estudiantes, revelado por el afecto entre ello. La 

segunda, a su vez, demuestra que implica un esfuerzo activo del maestro para la instrucción del 

estudiante. Las otras dos tendencias apuntan a un aprendizaje para apoyar la transformación de las 

vidas de los estudiantes y profesores y, sobre todo, para una experimentación constante en sus 

prácticas en un intento de aliviar las dificultades y las incertidumbres de situaciones imprevistas y 

difíciles en el aula de Educación de Jóvenes y Adultos. 

 

Palabras clave: Relación con el saber. Educación de Jóvenes y Adultos. Los profesores. Conocer 

(Saber) y aprender. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 EU, O PROFESSOR E PESQUISADOR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Não há ação humana que não pressuponha uma concepção de ser humano, e 

que não seja ética. A ética é uma dimensão implícita de todos nossos atos. 

[...] Creio que à medida que começo a pensar o ser humano a partir das 

relações, uma nova dimensão surge na minha prática: a dimensão da 

alteridade. Damo-nos conta de que o outro é alguém essencial em nossa 

existência, no nosso próprio agir. Ele se torna alguém necessário, alguém 

imprescindível para a própria compreensão de mim mesmo (GUARESCHI, 

2002, p. 32). 

 

Assim como muitos brasileiros, venho de uma família simples e de origem interiorana. 

Meus pais eram comerciantes, convictos da necessidade de que seus filhos tinham de estudar. 

A vida inteira encontrei-me dividido entre minha casa, a escola e um restaurante no qual os 

meus pais ganhavam o sustento da família. Minha mãe, sempre ocupada no cozimento das 

refeições, delegava a minha irmã mais velha, que era professora alfabetizadora, a tarefa de 

matricular e acompanhar os estudos dos irmãos mais novos. Contudo, ela nunca deixou de 

saber como andavam os nossos estudos e o que tínhamos feito na escola. Com isso, conseguiu 

educar os oito filhos. Hoje, somos cinco com curso superior concluído (licenciaturas) e uma 

com o magistério. Em outras palavras, seis filhos são professores e os demais comerciantes.   

Apesar das dificuldades que enfrentei para realizar os meus estudos no Ensino 

Fundamental e Médio, não descuidei nem desisti de minha formação humana. Ao concluir o 

Ensino Médio, o curso Técnico em Contabilidade na Escola Estadual Prof. Anísio Teixeira, 

pensei em minha formação universitária. Primeiramente prestei vestibular para o curso de 

Direito, mas não obtive sucesso. Então, resolvi cursar o Magistério na Escola Estadual Berilo 

Wanderley. Ali, como estagiário, tive o primeiro contato com a sala de aula. Nesse momento, 

percebi que tinha “jeito para tanto”. Assim sendo, no final de 1997, prestei vestibular para 

Pedagogia. Estar na Universidade sempre foi um sonho para mim. Não sabia exatamente o 

porquê, mas sonhava estar naquele ambiente universitário. Talvez porque ele representasse 

algum status e eu sempre gostei disso.  

Como já mencionei anteriormente, por morar no interior do estado do RN, achava 

difícil conseguir adentrar as salas da Universidade, em especial, as da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN). O vestibular era muito difícil, sobretudo para mim que 

havia cursado apenas o Ensino Médio, ou seja, não tinha estudado em cursos preparatórios 

para o vestibular. No entanto, sempre acreditei no meu potencial.  
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Durante o curso de graduação tive a oportunidade de ser bolsista de Iniciação 

Científica do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) no período de 1997 a 1999, sob a 

orientação da Professora Marly Amarilha, com quem aprendi muito. Nesse período, tive o 

primeiro contato com a pesquisa e com o ato de pesquisar. Participei de sessões de leitura, de 

coleta de dados, de catalogação e análise de dados e da produção do trabalho de pesquisa. E, 

por fim, apresentei vários trabalhos em eventos acadêmicos de nível local e nacional.  

Passado esse tempo, veio a necessidade de trabalhar. Ela me levou à sala de aula como 

professor das Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Em consequência disso, em 1999 fiz o 

concurso para professor, nível magistério, do município de Natal. Esse fato desencadeou uma 

sequência de outros acontecimentos. Assinei o contrato no ano seguinte e fui lecionar em uma 

turma de 3ª série do Ensino Fundamental. Lecionei por seis meses e depois solicitei a minha 

transferência para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), visto que não me identifiquei com o 

ensino para crianças. Já nesse trabalho, permaneci por cinco anos, tempo necessário para me 

identificar com a EJA.   

No trabalho de professor da EJA aprendi a me relacionar com pessoas muito 

diferentes, desde alunos e alunas, com os seus universos diversificados, a diretores com egos 

inflados, e, também, supervisores cheios de boa vontade de fazer o melhor para alunos e 

professores. Assim, em meio a esse “turbilhão” de relações a serem administradas, sentia falta 

de conhecimento mais aprofundado sobre a EJA, os alunos jovens e adultos e o processo de 

ensino e aprendizagem. Sentia carência de uma formação e de um apoio pedagógico que 

dominasse bem essa modalidade de ensino e me ensinasse a trabalhar em minha sala de aula. 

Esse desejo perpetuou-se por um longo e nostálgico período da minha vida profissional.  

Deste modo, foi com esse desejo que comecei a estudar sobre a EJA e o processo de 

ensino e aprendizagem de jovens e adultos. Mesmo não possuindo total domínio desse 

universo, pude “beber da água deliciosa do conhecimento” da pesquisa e, em especial, do 

conhecimento sobre a Educação de Jovens e Adultos por meio da leitura das disciplinas da 

graduação em Pedagogia na UFRN.   

Durante as aulas da graduação eu me sentia, às vezes, como “um peixe fora da água”. 

Parecia que eu não estava ali, que não era verdade, pois eu estava dividindo o mesmo espaço 

com professores renomados. Sentia-me grande, importante, comprometido, feliz, desbravando 

tantas coisas novas, tantos mundos diferentes, os quais, até o momento da minha aprovação 

no vestibular, só existiam na esfera das possibilidades, no campo dos sonhos. 

As aulas de Processo de Alfabetização, Literatura Infantil, Didática, Ensino da Língua 

Portuguesa, dentre outras, trouxeram-me uma certeza ímpar. Sem hesitar, decidi que esse 
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mundo acadêmico e científico, que se abria para mim, era o que eu queria tanto para continuar 

me deliciando com o “sabor do saber”, quanto para poder, também, proporcionar o saber 

cultural aos meus alunos.  

Além da experiência de novas aprendizagens, alguns professores foram marcantes 

para mim. Pessoas que, além da “cultura livresca” em que “mergulharam”, tinham uma alma 

gigantesca, uma aura de superioridade nas palavras, sem, no entanto, parecerem arrogantes. 

Algo parecido com o que o filósofo alemão Friedrich Nietzsche chamava de vontade de 

potência, ou espírito elevado. Penso, certamente, que era o meu encantamento pelo curso de 

Pedagogia que me fazia dar um “colorido” especial a determinadas coisas, e, por isso, no final 

das contas, acabava gostando de quase tudo. Quanto mais os professores me pudessem “dar”, 

em termos de conhecimento, mais eu os “explorava” intelectualmente. 

Na época, talvez, não me apercebesse das vicissitudes da academia. Hoje, tenho mais 

claro que, em alguns casos, vivi uma intensa relação de amor e ódio com alguns professores. 

Egocêntrico como sempre fui, tinha dificuldades de ceder às pressões da vida acadêmica, as 

quais tendem a nos empurrar tanto para a tolerância quanto para a divergência declarada. 

Assim, vivi intensamente, meio “sem consciência”, um pouco da chama que queima, 

veementemente, na fogueira das vaidades acadêmicas. 

Ao concluir o curso de Pedagogia, e agora vivendo uma situação socioeconômica um 

pouco mais favorável, submeti-me, com sucesso, em 2002, à seleção para o Mestrado em 

Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Nessa instituição, pude conhecer outras alegrias que são inerentes a um 

ambiente acadêmico mais estruturado. Entretanto, também experimentei as suas pequenas e 

desagradáveis “agulhadas”. Dito de outra maneira, experimentei o crescimento intelectual, ao 

mesmo tempo em que, construí relações de caráter bastante conflituoso. 

Houve algumas experiências ruins, mas também não posso deixar de reconhecer o 

quanto de prazerosa foi a inserção nessa instituição de pós-graduação. Foi muito bom reviver 

com intensidade as alegrias da graduação, acrescidas das descobertas que não paravam de 

acontecer, e da vontade de sempre ir além. Isto se justifica porque, às vezes, uma decepção se 

configura como um convite para uma futura paixão. Se algumas pessoas me decepcionaram, 

não posso negar que elas também me proporcionaram a vivência de muitas alegrias e, por 

meio de suas atitudes, o desenvolvimento de um sentimento muito respeitoso. Afinal, 

compreendi que, naquele momento em que não nos entendemos, cada um tinha suas razões, as 

quais não eram, e ainda não são, maiores nem melhores do que as do outro. 

Foi no curso de Mestrado que tive a primeira experiência de pensar e de realizar uma 
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pesquisa com toda amplitude de um trabalho intelectual. Tive, também, a oportunidade de 

estudar com maior profundidade a Educação de Jovens e Adultos. Além disso, foi somente na 

pós-graduação que, pela primeira vez, pude, com amplitude, descobrir o que é pesquisar. O 

melhor de tudo foi a oportunidade de aprender mais a ser professor e pesquisador.  

Em acréscimo, o nome e a tradição da UFRN  me abriram muitas portas. As quais 

pareciam para mim, até pouco tempo, intransponíveis. Entre elas, ocorreu a oportunidade de 

dar aulas em um curso de nível superior. Tive a primeira experiência com a docência assistida 

na disciplina Literatura Infantil na própria Universidade. Em seguida, ingressei na 

Universidade do Vale do Acaraú (UVA) como professor de Didática. E, para minha 

felicidade, ingressei na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) como 

professor efetivo, lecionando na cidade de Assú. 

Entretanto, percebo que não foi apenas o título de Mestre que me colocou na docência 

universitária, é certo que a referência da UFRN, que o legitima, também contribuiu para essa 

realidade. Contudo, além, obviamente, disso valeu a minha própria capacidade de superar 

obstáculos. Assim sendo, tenho muito orgulho quando penso que obtive tantas conquistas. 

Isto sinaliza que a Universidade faz parte da minha vida. Nesse sentido, acho que minha 

relação com o saber e com a mencionada instituição de ensino não foi muito diferente das 

muitas que existem: ela envolveu sonhos, amores, ciúmes, paixões e tantos outros sentimentos 

que somente a mim interessam (CHARLOT, 2000). Defendo sempre que em certas relações é 

melhor não intervir. O bom é deixar acontecer. Um exemplo disso é que em meu curso de 

Doutorado senti-me muito mais feliz do que quando entrei no Mestrado. Acho que o motivo 

para tal foi que amadureci mais um pouco e assim pude compreender melhor o “mundo” da 

Universidade. Ressalto, porém, a pouca experiência como professor universitário, e, talvez, 

por isso, não tenha muito a dizer dela ainda. Não obstante, acredito que muito do que vivi 

como aluno, certamente, servirá de parâmetro para a minha ação como docente. 

Traçar esse histórico de minha vida é, sem dúvida, relevante para que eu possa dizer 

das mobilizações que me conduziram ao presente empreendimento acadêmico acerca do 

processo de desenvolvimento, pessoal e profissional, e professor da Educação de Jovens e 

Adultos, dentro do qual destaco a sua relação com o saber (CHARLOT, 2000). Essa 

expressão é aqui definida como o conjunto das relações epistêmicas, sociais e identitárias que 

são estabelecidas pelo professor da EJA face às exigências de sua atividade ocupacional. A 

meu ver, investigar a relação com o saber desse professor implica enxergar em sua prática 

pedagógica uma atividade que se deve constituir, igualmente, como uma experiência concreta 

de formação e de desenvolvimento profissional. 
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Não quero, no entanto, dizer que toda prática pedagógica deva constituir-se 

necessariamente como uma experiência de formação, nem que se não o for não serve aos seus 

propósitos. A idealização da docência não existe na realidade atual das salas de aulas, 

sobretudo, daquelas em que se encontram jovens e adultos na faixa etária de 15 (quinze) a 60 

(sessenta) anos, com uma situação social pouco favorecida. Por essa razão, milito em favor de 

que a pesquisa deva se preocupar com o professor real, com seus problemas e dificuldades, os 

quais lhe despertam a capacidade para lutar por justiça e superar as barreiras excludentes da 

sociedade. 

Isto se justifica porque, ainda que seja uma interpretação bastante subjetiva, considero 

saliente na produção sobre o processo de aperfeiçoamento do professor, em qualquer nível, a 

preocupação em “prescrever-lhe” um perfil adequado, bem como normas pedagógicas para 

um provável sucesso na aprendizagem do aluno e, consequentemente, garantir a qualidade 

social da educação. Desse modo, tais estudos destacam os deveres do docente para com os 

aprendizes, a instituição e todas as demais atribuições que, atualmente, estão contidas no 

conceito de docência. 

Destarte, apesar de ponderar a importância desse enfoque, julgo que ele deixa um 

pouco à margem a postura do professor como sujeito que, também, é sempre aprendiz dessas 

atribuições no próprio exercício de sua profissão. Assim, a atenção do trabalho de doutorado 

se volta para a produção de saberes do professor no conjunto de suas experiências e relações 

na instituição pública da EJA, uma vez que, nesse contexto, o ônus da aprendizagem sobre a 

docência parece se mostrar bem maior do que o bônus dos subsídios institucionais. 

A inspiração para desenvolver este estudo nasceu a partir da leitura do livro Relações 

e saberes na escola: os sentidos do aprender e do ensinar (2008), organizado pelo professor 

Messias Holanda Dieb da Universidade Federal do Ceará. Nessa obra, o professor Bernard 

Charlot (2008, p. 173) faz o posfácio com o texto intitulado “Fundamentos e usos do conceito 

de relação com o saber”, no qual ele diz que “[...] estudar a relação com o saber dos alunos 

não é suficiente. É preciso estudar também a relação com o saber dos professores” 

(CHARLOT, 2008, p. 176).  

Conforme já havia inferido, segundo Charlot, as questões em torno desse tema são 

sempre as mesmas tanto para os alunos quanto para os professores. Em outra ocasião, o autor 

da teoria da relação com o saber afirma, categoricamente, que “[...] há ainda pouca pesquisa 

sobre a relação do professor com o saber [...]” (CHARLOT,, 2008, p. 108).  

A partir dessa afirmação decidi encetar um estudo sobre a temática: a relação com o 

saber de professores da Educação de Jovens e Adultos. O primeiro passo foi conhecer o 
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estado da arte do objeto de estudo a relação com o saber e aprender de professores da 

Educação de Jovens e Adultos.  

Com efeito, como o próprio Charlot diz são poucas produções acadêmicas 

relacionados a relação com o saber. Dentre as produções acadêmicas o autor cita os trabalhos 

de Yannakakis (1996), na Grécia, de Beatriz Penteado Lomonaco (1998), em São Paulo, e os 

trabalhos de mestrado, sob sua orientação, realizados na Universidade Federal de Sergipe, na 

qual trabalha como professor e pesquisador.   

Nesse contexto, pesquisando no site da Universidade Federal de Sergipe, encontrei 

algumas dissertações de mestrado orientadas pelo referido autor, a saber: Relações com o 

aprender: um estudo sobre a aprendizagem de língua (BERNARDO, 2010); A prática 

reflexiva na formação inicial do professor de inglês no Ensino Fundamental (SILVA, 2010); 

A relação com o saber: professores de matemática e práticas educativas no Ensino Médio. 

(SOUZA, 2009), e Conselho escolar: a participação das comunidades e as implicações sobre 

o cotidiano da escola pública. (PEREIRA, 2009). Devo registrar que no programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe ainda não há teses de doutorado 

defendidas, tendo em vista que o curso de doutorado só foi aprovado em 2008, sendo a 

primeira seleção feita em 2009. Com base nos dados apresentados, constatei que há poucos 

estudos sobre a relação com o saber de professores, sob a orientação de Charlot.  

No tocante, a teses de doutorado sobre a relação com o saber, identifiquei a tese de 

doutorado de Messias Holanda Dieb (2007), intitulada: Móbeis, sentidos e saberes: o 

professor da Educação Infantil e sua relação com o saber (2007), apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará. Registro que a leitura 

dessa tese trouxe grandes contribuições para o desenvolvimento do meu trabalho de 

doutorado, dentre as quais destaco as contribuições teóricas e metodológicas, tendo em vista 

que o autor pesquisou sobre a relação com o saber dos professores da Educação Infantil, 

usando a teoria da relação com o saber de Bernard Charlot como teoria central do seu 

trabalho. Além disto, utilizou a técnica de pesquisa “Balanço do saber”, também respaldo nos 

estudos de Charlot. Neste sentido, tomei como referência as reflexões feitas pelo referido 

professor no corpo do texto da tese.  

Avançando a pesquisa sobre o estado da arte do objeto de estudo, pesquisei no site do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Grande do Norte. 

Pesquisei nos registros das bibliotecas setorial do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas e na 

Biblioteca Central Zila Mamede. obtive como resultado a constatação de que não há registro 

de nenhuma tese de doutorado defendida abordando a temática da relação com o saber de 
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professores da Educação de Jovens e Adultos. Além disso, também registrei o pequeno 

número de teses de doutorado em educação referentes à EJA.  

Para catalogar as teses fiz um recorte cronológico do período de 2005 a 2010, 

objetivando reunir o maior número possível de teses defendidas sobre o objeto de estudo desta 

tese - a relação com o saber de professores e da Educação de Jovens e Adultos. No que se 

refere à Educação de Jovens e Adultos, registrei as seguintes teses: Alfabetização de Jovens e 

Adultos: desvendando práticas, construindo possibilidades. (SILVA, 2005); Programa 

Alfabetização Solidária: um estudo sobre a experiência no município de Lagoa de Pedra/RN 

(SILVA, 2005). No ano de 2006 não houve registro de teses defendidas sobre a Educação de 

Jovens e Adultos.  

Já em 2007, registrei a tese de doutorado da Professora Rosa Aparecida Pinheiro, 

intitulada: Formação de educadores de Jovens e Adultos no programa Geração Cidadã: 

relação entre saberes na proposição curricular (PINHEIRO, 2007). Destaquei esta tese por 

considerá-la relevante para a discussão do nosso objeto de estudo, pois a autora discutiu, com 

base na teoria de Bernard Charlot, a relação com o saber dentro da proposição curricular para 

a Educação de Jovens e Adultos, o que possibilitou avançar na compreensão sobre o objeto 

de estudo da tese de doutorado ora apresentada.   

No ano de 2009, considero importante citar a tese de doutorado da professora Edneide 

da Conceição Bezerra, intitulada: A tecitura da ação do coordenador pedagógico da Educação 

de Jovens e Adultos: saberes necessários à mediação do trabalho docente na alfabetização. 

(BEZERRA, 2009).  Nesse trabalho, a autora destaca o papel mediador do coordenador 

pedagógico na reconstrução de sua atuação docente. As reflexões teóricas e metodológicas da 

autora contribuem para pensar a função desse profissional das escolas de EJA.  

Avançando no levantamento do estado da arte, no ano de 2010, encontrei a tese da 

professora Edileuza Custódio Rodrigues de Medeiros, intitulada: Registro da atuação do 

movimento dos atingidos por barragens no reassentamento de Acauã: a alfabetização de 

jovens e adultos. Nela encontrei uma reflexão contundente sobre o processo de alfabetização 

de jovens e adultos.  

Com base nesse levantamento do estado da arte, no foco da produção de teses de 

doutorado, fica o registro de um pequeno número de tese envolvendo a relação com o saber e 

a Educação de Jovens e Adultos. Mas, constatamos o grande número de pesquisas 

desenvolvidas por professores pesquisadores das universidades federais e estaduais do país. 

Dentro desse universo, destaco as pesquisas realizadas no Centro de Educação da  

Universidade Federal da Paraíba. Esta universidade é considerada um pólo de pesquisa em 
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Educação de Jovens e Adultos e Educação Popular. Lá temos um grande número de 

pesquisas envolvendo a EJA. Outra universidade que se destaca na pesquisa em EJA é a 

Universidade Federal de Alagoas. O programa de Pós-Graduação em Educação registra 

várias dissertações e teses produzidas pelos alunos do programa, além das pesquisas 

desenvolvidas pelos professores do programa, em destaque as professoras Marinaide Lima e 

Tânia Moura, que apresentam uma grande produção acadêmica envolvendo a Educação de 

Jovens e Adultos.       

Ainda no destaque das universidades, constatei dissertações e teses realizadas no 

programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pernambuco. Nele 

temos uma das linhas pesquisas voltada para pesquisas na área da Educação de Jovens e 

Adultos e Educação Popular. Destaco, ainda, as pesquisas realizadas pela professora Jane 

Paiva da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,  conforme pode ser constatado pelo seu 

currículo latess. A sua produção está focada na Educação Popular e a Educação de Jovens e 

Adultos.  

Neste levantamento do estado da arte, vários eventos científicos tem registrado as 

produções acadêmicas sob forma de artigos, capítulos de livros e livros, sobre a Educação de 

Jovens e Adultos. Dentre os eventos, considero de suma importante a ANPED, que no seu 

grupo de trabalho (18), registra um grande número desta produção acadêmica. Este fato tem 

colocado a Educação de Jovens e Adultos no eixo da pesquisas no centro de pesquisas do 

pais. Mas, se comparadas as pesquisas realizadas envolvendo outras áreas da educação, pode-

se dizer que ainda é pequeno a produção acadêmica.  

Diante do levantamento do estado da arte, constatei diferenças significativas entre o 

objeto de estudo do presente trabalho com o das pesquisas apresentadas, tendo em vista que 

os trabalhos de tese envolvem a Educação de Jovens e Adultos, mas não tratam diretamente a 

relação com o saber dos professores desta modalidade de ensino, com exceção da tese de 

Dieb (2007). O resultado, advindo desta pesquisa, me leva a insistir no propósito de 

investigar a relação com o saber de professores da Educação de Jovens e Adultos. Essa 

decisão também se fortalece na compreensão de que o estudo que ora apresento se coloca 

como mais um canal para o diálogo acadêmico a propósito da relação com o saber de 

professores, especialmente o professor da EJA, acerca do qual já se tem lançado muitos 

olhares, mas, até onde pude constatar, poucas pesquisas assumiram o compromisso de pensar 

esse sujeito em termos de sua relação com o saber.  

Visto a carência de pesquisas e estudos, em especial, a produção de teses de doutorado 

sobre a relação com o saber de professores da Educação de Jovens e Adultos, outro motivo 
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que me levou a realizar este trabalho diz respeito ao fato de que tenho um pensamento 

nostálgico em relação à sala de aula, uma vez que lhe devo grande parte de minha história.  

De início, pelas lembranças que guardo de minha experiência como professor da EJA, 

o que me fez pensar seriamente em abraçar o magistério como profissão. E, por último, como 

professor universitário, formador de futuros professores, em especial formador de professores 

da EJA. 

Nessa direção, considero imprescindível me perguntar: como estou contribuindo para 

a formação docente? Como estou cooperando para a formação docente da EJA? Que 

conhecimentos da realidade da escola pública e de seus professores podem auxiliar na 

reflexão sobre a minha própria prática como formador? Essas questões perpassam a minha 

relação com o saber, que é essencialmente uma relação com o outro e, como pesquisador, não 

posso me eximir de estar diante delas. Assim, se for verdadeira a suposição de que a relação 

com a alteridade nos transforma, é, igualmente, legítimo dizer que essa transformação nos 

mobiliza a continuar sempre na busca de nós mesmos, por meio do outro. O sentido da busca 

está, então, na própria relação modificada, posto que se trata de uma relação identitária. 

Por essa razão, durante a pesquisa, foi preciso ter a clareza de que cada professor, por 

mim abordado, desenvolve um ponto de vista particular da sua profissão, sempre em função 

da sua história de vida, crenças e ideais por meio dos quais assume uma prática pedagógica 

singular, reproduzindo, ajustando, criando e até improvisando. Assim sendo, procurei ouvir 

esse meu outro distante de uma posição defensiva em relação a ele, haja vista as questões que 

envolvem a identidade e a formação, tal como esclarece Ciampa (2001), serem também de 

natureza social e política e, por isso, implicam conflitos. 

Em minha opinião, conforme já expus anteriormente, tem-se falado demais em 

qualidade da educação e, a partir dela, tem-se pensado também, em demasia, sobre o quadro 

que norteia a atividade do professor, esquecendo-se de que esse sujeito precisa ser pensado 

como um ator em contínuo processo de construção e de aprendizagem de si e de sua prática 

pedagógica. Nesse sentido, é imperativo investir em estudos que busquem compreender como 

os professores estabelecem relação com o saber, quais são as iniciativas de formação das 

quais participam e qual a função que exercem. Portanto, torna-se imprescindível focalizar tal 

processo sob a ótica de quem necessita apropriar-se dos discursos que lhe constituem e 

capacitam para realizar suas práticas pedagógicas, ou seja, a ótica do próprio professor. 

Além de focalizar os deveres do docente, boa parte das pesquisas sobre a EJA tem 

relacionado à formação dos professores à qualidade da educação, de modo que suas 

conclusões apontam para um forte discurso, segundo o qual a qualidade parece depender, 
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quase que exclusivamente, da formação recebida. Assim, por meio dos mais diversos meios 

de comunicação, estabelece-se, assim, uma correlação de causa e efeito entre formação 

docente e qualidade da educação básica, sobretudo em sua primeira etapa: a alfabetização. 

Como consequência, determinados setores da sociedade, interessados em lucrar com a 

mercantilização educativa, propagam, com a força da opinião pública, uma suposta 

ineficiência, ineficácia e má qualidade das instituições públicas de ensino para a qual eles têm 

a solução com os seus cursos de formação. 

Falas desse tipo, como bem discute Charlot (2006), têm despertado bastante a atenção 

dos pesquisadores em Educação, apesar de alguns parecerem desconsiderar a 

“sociomidiatização” dos discursos em sua volta. De acordo com o autor, certos discursos se 

mostram como um debate acerca de temas que são “[...] socialmente relevantes, mas que não 

são, enquanto tais, objetos de pesquisa [...].” (CHARLOT, 2006, p. 14), pois se tratam, 

unicamente, de objetos denominados como “sociomidiáticos”. Percebo que, em virtude da 

evidência e dos “efeitos da moda” desses discursos, escapam do debate alguns fatores 

importantes que devem ser problematizados e pensados de forma mais aprofundada. Essa, 

portanto, foi a preocupação que tive ao empreender a construção do objeto de estudo deste 

trabalho - a relação com o saber e o aprender de professores da Educação de Jovens e 

Adultos.  

Sua pertinência reside no fato de que não se pode culpar os professores da EJA pelo 

fato do atendimento aos jovens e adultos não está dentro dos padrões de qualidade que são 

estabelecidos e exigidos pela legislação educacional e, também, pelos altos índices de evasão 

escolar. Não podemos negar o fracasso da Educação de Jovens e Adultos. Os docentes, ainda 

que estejam revestidos de uma importância singular, constituem-se apenas como um sujeito a 

mais no interior desse processo educacional.  

A exemplo dessas interpretações, lembro-me da diretora de uma escola da EJA, 

chamando a atenção dos professores, porquanto considerava o alto índice de evasão da escola, 

culpa dos professores, na época minha “culpa”, pois era professor da escola. Na ocasião, 

dizia: “os professores de hoje não sabem ensinar a esse povo. Por isso, a evasão aumenta a 

cada dia”. Acrescentava enfatizando: “não sei para quê planejar, estudar... Isso não dá em 

nada”. Para aquela senhora, planejar e estudar denotavam um prejuízo em relação ao tempo 

das aulas destinadas aos alunos com vistas à aprendizagem da leitura e da escrita. A fala “Isso 

não dá em nada”, utilizada pela diretora, sugestiona, a meu ver, que ela corroborava com a 

ideia de que o planejamento escolar e os estudos do professor seriam atividades dispensadas 

para o ato de ensinar, ao invés de lhes ensinar, preferencialmente, a ler e a escrever. Ora, se 
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para a diretora planejar e estudar não representam um critério de qualidade na EJA,, o que 

mais pode representar? 

Ao observar os componentes curriculares dos cursos de graduação das Licenciaturas 

de modo geral, a disciplina Didática aparece como eixo central da formação dos professores. 

Outras disciplinas da área de Educação também contribuem, despertando reflexões ímpares à 

formação docente. Neste sentido, é inegável a necessidade de estudar e planejar as aulas. É 

notório que o professor, de modo geral, necessita de um momento de reflexão, discussão e 

sistematização dos seus conhecimentos, saberes e relações com os saberes.  

Para reforçar tal pensamento, observei no trabalho que desenvolvi no Mestrado 

(ALMEIDA, 2004), no qual analisei a mediação pedagógica dos professores da Educação de 

Jovens e Adultos nas aulas de leitura, que o problema com a formação do leitor jovem e 

adulto centra-se na falta de planejamento das aulas de leitura. Isso reforça a necessidade do 

professor de planejar as ações pedagógicas desenvolvidas por ele em sua sala de aula. 

Acredito que essa falta tem contribuído para o desinteresse dos alunos pela leitura.  Afinal, o 

educando percebe quando a aula tem um planejamento ou quando está sendo apenas 

“ocupação” de tempo. Devo registrar que poderia elencar outros trabalhos de pesquisas 

reforçando tal argumento, mas acredito que é sabido pelos professores e pesquisadores tal 

necessidade.  

Como é possível perceber, na fala da diretora a palavra “tempo” está associada à 

qualidade do ensino. Na perspectiva dela, não planejar, não “perder” tempo com essa ação, 

garantiria uma qualidade melhor do ensino e do aproveitamento. Vejo que não é, pois, pelo 

tempo dado de aula na instituição da EJA que se pode dizer de sua qualidade. Assim, não é 

sempre que as instituições dispõem desse tempo para planejar, nem de condições favoráveis 

ao planejar, estudar e discutir a qualidade da educação dada aos alunos jovens e adultos. Por 

isso, é preciso considerar o fato de que a tão discutida qualidade na Educação, em especial na 

EJA varia de acordo com o ponto de vista de quem a analisa. Dessa maneira, para além dos 

discursos que giram em torno da palavra qualidade, existe um problema da qualidade, já que o 

conceito em questão tem sido tão amplamente utilizado que quase é assumido como neutro e 

isento de valores. 

Por força das circunstâncias, o professor da EJA é, desumanamente, desafiado a 

superar as condições objetivas que são oferecidas no decorrer de sua prática cotidiana, 

encarando, ainda, avaliações negativas sobre a qualidade de seu trabalho. A base dessa 

afirmação encontra-se em minha experiência como formador e pesquisador, o que constatei 

por meio de pesquisas desenvolvidas na UERN,, a saber: A formação do leitor na EJA do 
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município de Pau dos Ferros/RN. (2006-2007); O processo de formação do professor da EJA 

do município de Pau do Ferros/RN. (2007-2008) e na pesquisa A relação com o saber dos 

professores da EJA do município de Assú/RN. (2008-2009), que o professor da EJA na escola 

pública tem enfrentado sérias dificuldades para estabelecer uma relação com o saber de 

maneira sólida, pessoal e significativa em razão das situações de conflitos desencadeadas a 

partir de fatores que extrapolam os limites de sua atuação. Entretanto, apesar do esforço 

sobre-humano que, às vezes, lhe provoca uma sensação de insegurança e de impotência, por 

causa, especialmente, da insatisfação que dele se apodera, o professor não se percebe, 

meramente, na condição de vítima. Por essa razão, propus, na presente Tese, investigar a 

relação com o saber e o aprender de professores da EJA. 

Portanto, a partir das leituras realizadas e considerando os aspectos abordados até o 

momento, defini os objetivos da tese.  

Objetivo Geral  

 Compreender a relação com o saber e o aprender de professores da Educação de 

Jovens e Adultos, tomando por base os processos de mobilização e aprendizagem que 

são experienciados por ele, nessa relação.  

     

Objetivos Específicos  

 Analisar os elementos mobilizadores apresentados pelo professor em relação à função 

que exerce;  

 Analisar os sentidos que ele atribui à atividade de educar jovens e adultos e dos 

processos e relações que promovem a construção dos saberes utilizados em sua prática 

pedagógica. 

 

Esses objetivos levaram-me a tese segundo a qual, a relação com o saber e com o aprender 

de professores da Educação de Jovens e Adultos, na escola, enquanto experiência de 

aprendizagem profissional tem se caracterizado por uma fragilidade em suas dimensões: 

epistêmica, identitária e social. 

A problemática que norteou este trabalho de doutorado foi: Como se caracteriza a 

relação com o saber do professor da EJA na escola pública? Tal problema de pesquisa, de 

natureza ampla, suscitou um desdobramento por meio do qual surgiram outras indagações:  

 Qual a mobilização apresentada pelo professor em relação à atividade de educar 

jovens e adultos, face às dificuldades que encontra no trabalho docente?  
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 Como tem se dado a aprendizagem do professor sobre o educar no dia a dia da 

escola de Educação de Jovens e Adultos? 

Para pensar a problemática do trabalho e os objetivos propostos, realizei uma pesquisa 

qualitativa em educação, em uma abordagem sócio-histórica, tomando como base os 

pressupostos seguintes: a perspectiva de aprendizagem social, conhecimento pautado na inter-

relação dos sujeitos, compreensão do sujeito social e o contexto, a interação verbal e a 

dialética.  

O corpus dos dados foi coletado por meio das técnicas de pesquisa: observação do 

contexto escolar e da sala de aula; da aplicação da técnica de pesquisa balanço do saber, a 

qual tinha como objetivo estimular os sujeitos a analisarem os processos e os produtos de suas 

aprendizagens ao longo da vida e proporcionar que eles pensassem sobre as suas práticas 

pedagógicas, e sobre o que seria importante ensinar a um professor iniciante na docência na 

Educação de Jovens e Adultos. Além de pensar, ainda, sobre onde buscar os saberes 

necessários ao desenvolvimento do trabalho docente.   

Outra técnica de pesquisa utilizada foi a entrevista semiestruturada, aplicada junto a 10 

(dez) professores da Educação de Jovens e Adultos de Assú/RN. O objetivo do uso desta 

técnica foi elucidar algumas questões que não ficaram claras nas respostas dos professores na 

técnica balanço do saber.   

A estruturação do trabalho se faz mediante a sua divisão em duas partes. A primeira é 

composta por esta introdução e mais dois capítulos, os quais apresentam todo o percurso da 

presente tese, incluindo o processo de execução da pesquisa. Além desse percurso, apresento, 

ao longo dela, algumas reflexões sobre a minha própria relação com o saber, visto que ao 

enveredar pelo caminho da pesquisa fui construindo alguns saberes acerca do fazer pesquisa 

e, a partir deles, “tecendo” significados junto aos sujeitos que comigo interagiram. Portanto, a 

primeira parte tem o objetivo de situar o leitor sobre as opções teórico-metodológicas que me 

orientaram nesse percurso. 

A segunda parte é composta por dois capítulos de análise do corpus, construído a 

partir de dois instrumentos metodológicos: o balanço do saber e as entrevistas 

semiestruturadas, como já foi informado anteriormente. No primeiro capítulo da segunda 

parte, discuto sobre os processos que mobilizam os professores a entrarem na docência e a 

permanência na atividade de educar jovens e adultos, apesar das dificuldades e insatisfações 

que enfrentam. No segundo, apresento os saberes construídos pelos professores, tomando por 

base as relações que eles estabelecem no espaço escolar e as tendências dominantes que tais 

relações permitem observar, sobretudo a relação com o educar. Finalizo a segunda parte com 
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um capítulo conclusivo, mostrando a síntese da exposição realizada durante o trabalho, as 

implicações dos resultados da pesquisa e apontando sugestões de continuidade. 

 



30 

 

2 O FAZER DA TESE: HISTÓRIAS DE APRENDIZAGENS 

 

Não há trabalho de campo que não vise a um encontro com um outro, que não 

busque um interlocutor. Também não há escrita de pesquisa que não se coloque o 

problema do lugar da palavra do outro no texto (AMORIM, 2001, p.102). 

 

Neste capítulo, apresento o percurso da pesquisa que fiz para a realização do trabalho 

e, consequentemente, para a construção da tese. Trata-se de uma história da qual tomei parte 

como mais um de seus protagonistas, já que durante o seu desenvolvimento, outros sujeitos 

foram ajudando a tecer os fios da rede de acontecimentos, significados e descobertas que a 

compõem. Ao longo desse percurso, além de refletir sobre a relação como o saber e o 

aprender de professores da EJA, realizei também alguns distanciamentos necessários para 

pensar sobre a minha própria relação com o saber, como pesquisador sempre em formação. 

Isto se justifica porque adotei, para este trabalho, a noção de sujeito como um construtor de 

significados dentro do contexto social e histórico onde vive, o qual, embora seja 

ideologicamente determinado, é também um produto da atividade criativa desse sujeito. 

Assim sendo, não pude deixar de visualizar, no primeiro encontro com os que me 

acolheram em seu lugar de atuação, um rico momento de escuta que me fez aprender muitas 

coisas. Orientado por tais reflexões, empenhei-me para que prevalecesse na situação de escrita 

do trabalho de doutorado a tradução mais próxima da escuta dos sujeitos que me foi possível 

realizar. Por meio dessa atividade pensante, pude vivenciar uma experiência nova e 

intelectualmente fundamental para a minha própria condição de aprendiz de pesquisador. Por 

isso, para que tal escuta pudesse ser alcançada, foi necessário narrar, detalhadamente, o 

percurso da tese, o que me impeliu a trazer, paralelamente, um pouco da minha própria 

história pessoal e profissional. 

Em adendo, percebi, também, que algumas descrições mais apuradas, dentro desse 

percurso, se fizeram bastante necessárias para que o leitor pudesse estabelecer um 

entendimento acerca dos lugares de fala, tanto do pesquisador quanto dos pesquisados, ou 

seja, uma melhor compreensão dos valores e dos contextos nos quais ambos estão inseridos. 

Como bem ressalta Amorim (2001), o trabalho do pesquisador se configura como um tipo de 

exílio deliberado, no qual se tenta ser hóspede e anfitrião simultaneamente. Dessa maneira, 

acredito que a situação de pesquisar proporciona a transformação do pesquisador em alguém 
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que é recebido e acolhido pelo seu outro, a fim de construir com ele um determinado diálogo 

que será, em seguida, traduzido e transmitido em uma outra forma de enunciação: o relatório 

da pesquisa, no caso, a tese de doutorado. 

Iniciarei este capítulo, então, apresentando o percurso da construção do objeto de 

estudo. Em seguida, discutirei as noções fundamentais utilizadas por Charlot (2000), em sua 

teoria sobre a relação com o saber, a fim de sinalizar para o leitor as bases com as quais 

trabalharei durante a análise. Finalizarei o capítulo, trazendo para o diálogo com Charlot 

(2000) as ideias de Mikhail Bakthin (2000), para quem a pesquisa é uma relação entre sujeitos 

e que, por essa razão, constitui-se em uma atividade, cuja principal dimensão é a alteritária. 

 

2.1 AS VOZES EM TORNO DA CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

No Brasil, as décadas de 1980 e 1990 do século passado foram marcadas por muitas 

vozes que direcionaram as grandes reformas educacionais na América Latina. Graças às 

exigências oriundas da nova organização da produção capitalista, em nosso país, 

particularmente a partir de 1988, esse processo de reformas teve início sob a inspiração do 

modelo reformista espanhol, culminando na chamada metodologia de programa, a qual, 

segundo Loiola (2005, p. 11), é “[...] uma concepção de gestão curricular colegiada e 

integrada, centrada nos conteúdos e, na maioria dos casos, ligados à noção de competência 

[...]”. Assim sendo, as novas diretrizes para a Educação brasileira foram concebidas à luz das 

transformações que construíram as pilastras da atual política econômica mundial, baseada na 

economia globalizada, na competição sem limites e na minimização da presença do Estado 

em programas e políticas de ordem econômica ou social. 

A partir desse momento, a primeira voz que se ouviu, fortemente, foi a do discurso 

sobre a qualidade da Educação, a qual tomou grande espaço nos meios sociais. Com isso, 

após esse fato, o conceito de competência se fortaleceu como a ideia-chave para a gestão 

eficiente dos recursos humanos e do desenvolvimento organizacional das instituições. A 

“filosofia empresarial” passou a servir como modelo de gestão, especialmente para a escola 

pública e, em consequência, essa última assistiu, segundo a crítica de Shiroma e Evangelista 

(2003), ao surgimento de um fantasma que passou a rondar e a perturbar, constantemente, os 

professores sob a voz mística de outro discurso, o da competência. 
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Ao adentrarem mais profundamente na análise de tal situação, as mencionadas autoras 

da área apresentaram o nascimento desse discurso oficial, forjado nos governos de Fernando 

Henrique Cardoso, entre 1995 e 2002, ele visava atribuir um novo sentido à Educação. Assim, 

para realizar o referido intuito, fez-se necessário que se desqualificasse a escola pública, a fim 

de se denunciar sua suposta ineficiência e ineficácia frente às demandas sociais, além de 

salientar a falta de qualidade nos serviços prestados. É exatamente nesse momento que o 

professor é apontado como vilão do ensino e a ideia de formar por meio da construção de 

competências ganha centralidade na atual organização curricular brasileira. 

Embora essa discussão não seja utilizada especificamente na análise dos dados da tese, 

não posso deixar de apresentar as controvérsias que rondam a noção em análise, sob pena de 

incorrer no risco de desconsiderar uma parte importante e polêmica da produção acadêmica a 

esse respeito, também por considerar essa discussão pertinente para a compreensão da 

Educação de Jovens e Adultos.  

Ser competente seria ser capaz de examinar uma determinada situação ou um 

problema sob diferentes óticas, e, em seguida, avaliá-lo, emitindo algum tipo de juízo por 

meio do qual se pode decidir sobre a melhor solução. Entretanto, o conceito de competência é 

impreciso e polissêmico, tanto na área do Trabalho quanto na área da Educação, já que 

provoca muitas convergências e divergências.  

Na área da Educação, a noção mais divulgada de competência é a de Perrenoud 

(2000a; 2000b), para quem o termo denota a capacidade de mobilizar variados recursos 

cognitivos, a fim de enfrentar um determinado tipo de situação. Esse autor teve uma grande 

influência na organização curricular no Brasil, durante a década de 1990, porque suas 

reflexões ficaram bastante conhecidas nos documentos oficiais do Ministério da Educação 

(MEC), que decidiu adotar um modelo epistemológico construtivista, baseado no conceito de 

competência, tanto para a formação dos alunos quanto para a atualização dos docentes. Desse 

modo, mesmo na Educação a competência se constitui como um conceito ligado à 

qualificação para o trabalho dito de qualidade. 

Nessa direção, Perrenoud apresenta um quadro com 10 domínios de competências, 

tidas como prioritárias para a formação de professores do Ensino Fundamental. A seguir serão 

ressaltados quatro de seus aspectos: 

 

1. As competências não são elas mesmas saberes, savoir-faire ou atitudes, 

mas mobilizam, integram e orquestram tais recursos; 

2. Essa mobilização só é pertinente em situação, sendo cada situação 

singular, mesmo que se possa tratá-la em analogia com outras, já 
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encontradas; 

3. O exercício da competência passa por operações mentais complexas, 

subentendidas por esquemas de pensamento [...], que permitem determinar 

(mais ou menos consciente e rapidamente) e realizar (de modo mais ou 

menos eficaz) uma ação relativamente adaptada à situação; 

4. As competências profissionais constroem-se, em formação, mas 

também ao sabor da navegação diária de um professor, de uma situação de 

trabalho à outra (PERRENOUD, 2000b, p. 89). 

 

Com base nesses aspectos, e na mesma proporção de sua entrada nos documentos 

oficiais brasileiros, o termo competência para a área da Educação também promoveu muitas 

outras discussões
1
. 

Não obstante a riqueza e a divergência das opiniões, Wittmann (2002) realiza uma 

reflexão bem interessante sobre esse assunto, dizendo que os 

 

[...] educadores, inclusive pesquisadores na área, têm pruridos para utilizar a 

palavra ‘competente’ ou ‘competência’, devido à desqualificação resultante 

da ressignificação neoliberal do termo. Competência é o princípio ativo da 

prática humana. Nenhum outro ser é considerado competente, por ex. [sic] 

um computador de última geração não é considerado mais competente; uma 

vaca que dá mais leite ou uma árvore que dá mais frutos ou frutos mais 

saborosos não é considerada mais competente. A competência implica 

senhoria da habilidade, não obtida por treinamento (WITTMANN, 2002, 
p. 14). 

 

Essas considerações se afinam bem com o que pensa Tardif (apud THERRIEN; 

LOIOLA, 2001) sobre as competências. Inspirado na ergonomia, que segundo o dicionário 

Aurélio (1999), se refere a um conjunto de estudos que visam a organização metódica do 

trabalho em função dos fins propostos e das relações entre o homem e a máquina, aplicada ao 

trabalho docente. Esse pesquisador canadense entende que elas são modalidades práticas de 

uso de saberes aplicados pelo professor em situações específicas, por meio de 

comportamentos e atitudes caracterizados pelas finalidades de sua função como uma atividade 

de interação humana. Desse modo, o saber que permeia a realização do trabalho docente “[...] 

não pode ser definido abstratamente, mas unicamente em função da tarefa a realizar, 

articulada às suas respectivas finalidades” (TARDIF apud THERRIEN; LOIOLA, 2001, p. 

154). Portanto, o conhecimento pedagógico do professor é legitimado pela prática cotidiana. 

Seguindo, pois, essa mesma vertente de pensamento, Imbernón (2004) mostra que a 

competência do professor é formada não apenas na interação estabelecida entre ele e seus 

                                                           

1  Para ter uma visão melhor deste debate, remetemos o leitor às referências de Therrien (1997), Perrenoud 

(1999a; 1999b), Therrien; Loiola (2001), Brzezinski (2002) e Therrien; Loiola (2003), entre outros. 
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pares, mas também nas trocas com os alunos e seus familiares. Assim, a competência tende a 

ser vista como uma construção organizadora e ordenadora das relações dentro e fora do 

trabalho. Isto se justifica, segundo o autor, porque a noção de competência, a qual está 

implícito o senhorio sobre as habilidades e as capacidades, é necessária em todo processo 

educativo, uma vez que estabelece ligações entre o professor e o seu grupo
2
. 

Com base nessa lógica da competência, passou–se a exigir também da instituição 

educacional para crianças, jovens e adultos, sobretudo a partir da publicação da atual 

Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988), e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), que ela se guiasse por novas 

concepções de educação, ensinar e aprender, e, obviamente, sobre o professor. Além disso, 

destaco as 05 Conferências Internacionais de Educação de Jovens e Adultos (CONFINTEA) 

realizadas no século XX, na Dinamarca (1949), no Canadá (1960), no Japão (1972) e na 

Alemanha, em Hamburgo (1997).  

A conferência de Hamburgo chamou a atenção para dois temas: a educação de adultos 

e a educação formal. Esses temas foram vistos como indispensáveis para a educação ao longo 

da vida. Sendo a educação vista com um processo realizado ao longo da vida. O resultado 

final da V CONFINTEA foi a Declaração de Hamburgo sobre Educação de Adultos, a qual 

firmou alguns compromissos, incorporados no documento intitulado Agenda para o Futuro 

da Educação de Adulto. Conforme o documento da UNESCO: 

 

[...] a Agenda se concentra nas preocupações comuns (em especial o trabalho 

e o desemprego) com que a humanidade se defronta, às vésperas do século 

XXI, e no papel crucial que a educação de adultos cabe desempenhar para 

que homens e mulheres de todas as idades possam enfrentar tais desafios tão 

urgentes, com coragem, criatividade e conhecimento necessários (UNESCO, 

2004, p.15). 

 

Na Declaração de Hamburgo (1997), sobre a educação de adultos, foram destacados 

27 aspectos educacionais, dentre os quais selecionei:  

 

a) a educação de adultos torna-se, então, mais que um direito é uma chave 

para o século XXI; b) por educação de adultos entende-se o conjunto de 

processos de aprendizagem, formal ou não, graças a qual as pessoas 

consideradas adultos pela sociedade a que pertencem desenvolvem as suas 

capacidades, enriquecem seus conhecimentos, e melhoram as suas 

qualificações técnicas ou profissionais ou as reorientam de modo a 

                                                           

2  Do meu ponto de vista, o saber, na perspectiva da competência, passou a ser sinônimo não somente de 

eficiência no trabalho, mas também de poder entre as pessoas. 
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satisfazerem as suas próprias necessidades e as da sociedade; c) os objetivos 

da educação de jovens e adultos, considerada como um processo que decorre 

durante toda a vida, consiste em desenvolver a autonomia e o sentido de 

responsabilidade das pessoas e das comunidades, em reforçar a capacidade 

de fazer face às transformações da economia, da cultura e da sociedade no 

seu consciente e criativa dos cidadãos na sua comunidade; d) o novo 

conceito de educação de jovens e adultos põe em causas as práticas 

existentes, já que exige uma interligação eficaz dos sistemas formal e não 

formal, bem como inovação e mais criatividade e flexibilidade; e) a 

alfabetização, concebida em termos gerais como os conhecimentos e 

capacidades básicas que todos precisam num mundo em rápida 

transformação, é um direito humano fundamental. Em todas as sociedades, a 

alfabetização é uma competência necessária por si mesmo como fundamento 

para os demais conhecimentos que a vida requer; f) o reconhecimento do 

direito de aprender ao longo de toda vida e mais do que uma necessidade; 

é o direito a ler e escrever, a indagar e analisar, a ter acesso aos recursos, e a 

desenvolver e praticar capacidades e competências individuais e coletivas e 

g) nós, reunidos em Hamburgo, convencidos da necessidade da educação de 

adultos, comprometemo-nos a que todos os homens e mulheres tenham 

oportunidades de aprender por toda vida (DECLARAÇÃO DE 

HAMBURGO, 1997, p. 13). 

 

Diante dos destaques, posso dizer que a V CONFINTEA apresentou grandes avanços 

nas discussões sobre a Educação de Jovens e Adultos. Dentre os quais, considero relevante o 

conceito de educação adultos (e de jovens) apresentado na conferência, sendo entendida como 

 

um processo de aprendizagem formal ou informal, onde as pessoas 

consideradas adultas pela sociedade desenvolvem suas habilidades, 

enriquecem seus conhecimentos e aperfeiçoam suas qualificações técnicas 

ou profissionais, direcionando-as para satisfação de suas necessidades e as 

da sociedade (DECLARAÇÃO DE HAMBURGO, 1997, p. 04).  

 

Outro avanço foi conceber a educação de adultos dentro do contexto da educação 

continuada ao longo da vida. Além disso, a V CONFINTEA ressaltou a defesa de duas 

vertentes complementares: a escolarização e a educação continuada, das quais foram 

originados dois documentos: a Declaração de Hamburgo e a Agenda para o futuro (UNESCO, 

1997), que sistematizaram e divulgaram os conceitos de educação continuada ao longo da 

vida e de necessidades de aprendizagem, calçados nas perspectivas de cooperação e 

solidariedade internacionais para um novo conceito de educação de adultos.  

Em síntese, posso dizer que a V CONFINTEA abriu a discussão do novo conceito da 

educação de adultos e das necessidades da educação no século XXI, e ofereceu para VI 

CONFINTEA, realizada no Brasil em Belém do Pará (2009), “[...] fortalecer e ganhar 

reconhecimento para a educação de adultos como uma ferramenta central no combate à 

marginalização em todo o mundo.” (UNESCO, 2010, p. 16).  
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Além das conferências internacionais, outras discussões sobre educação de jovens e 

adultos aconteceram. No Brasil, os Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos  

(ENEJA) e os Fórum de Educação de Jovens e Adultos que acontecem com regularidade, 

desde 1999, eles produziram subsídios importantes para a definição dos rumos da EJA no 

Brasil, expressando o fortalecimento e o crescimento desse campo da educação em âmbito 

nacional.  

Já com relação ao âmbito legal, destaco as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação de Jovens e Adultos (DCEJA); o Parecer do CNE/CEB nº. 11/2000, que dispõe das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para EJA e a Resolução nº. 01/2000 – que estabelece, como 

um dos seus objetivos, a implementação de uma política nacional para a Educação de Jovens 

e Adultos. 

Contudo, ao mesmo tempo em que a EJA ganha destaque e avança em aspectos 

conceituais e em aspectos referentes à problemática da formação de professores, face às 

especificidades do público atendido, ainda há um grande caminho a se trilhar. Nas palavras de 

Soares, 

[...] tem sido cada vez mais crescente a discussão em torno das 

especificidades do público que freqüenta os espaços em que a educação 

ocorre, não mais considerado de forma abstrata, mas encarnado em homens e 

mulheres concretos, negros, brancos, índios, jovens, idosos. Nesse debate, 

ganha importância o papel desempenhado pelo educador que atua junto a 

essa população (SOARES, 2003, p. 283-284). 

 

Em virtude disso, exigiu-se do professor um novo perfil, o qual se revestiu de uma 

postura mediadora e de interlocução com o seu educando, a fim de valorizar seus vários 

modos de expressão. A função primordial desse profissional seria, segundo os ditames legais, 

proporcionar uma ambiência na qual o jovem e o adulto pudessem desenvolver uma relação 

mútua de igualdade e de aprendizagem. Entretanto, essa relação de igualdade não quer dizer 

que o professor deva esquecer a condição jovem dos aprendizes, nem tampouco a sua postura 

de adulto não só com os outros alunos, mas também com o próprio professor.  

Assim sendo, acredito que o professor da EJA precisaria dominar alguns saberes 

necessários à prática educativa, como coloca Paulo Freire em sua obra Pedagogia da 

Autonomia (1996), além disso, ele precisa desenvolver “[...] uma pedagogia fundada na ética, 

no respeito à dignidade e à própria autonomia do educando” (FREIRE, 1996, p. 10), a fim de 

garantir os direitos fundamentais dos alunos, e, ainda, construir o entendimento de que, 

durante as interações em sala, sua ação deve ser, essencialmente, educativa.  

Contudo, devemos ressaltar que as relações entre os professores e os alunos, não 
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ocorreram, exatamente, como o determinado nos dispositivos legais, instituídos na 

contemporaneidade dos anos de 1990. Elas pouco foram alteradas em função de algumas 

razões que podem nos ajudar a explicar esse descompasso. Em primeiro lugar, o fato de o 

Estado não ter arcado com os custos necessários e demandados pelas mudanças, nem 

tampouco favorecido subsídios para o fortalecimento das relações entre os professores e seus 

pares, e entre eles e os alunos, o que poderia ter sido considerado um relevante fator de 

qualidade na EJA. Em segundo lugar, tornaram-se cada vez mais notórias as desigualdades de 

condições de trabalho e de salários, enfrentadas pelos docentes, além da crescente 

desvalorização profissional que os assolou. 

Ao buscar compreender o agravante dessa desvalorização, percebi que ela ocorreu, em 

grande parte, em virtude do amplo excedente de professores formados pelos Institutos 

Superiores de Educação (ISE). Segundo Damis (2002) e Scheibe (2002), muitos deles são 

sem habilitação específica ou possuem carência de conhecimento da área, no caso da EJA, ou 

seja, são instituições que habilitam professores em menos espaço de tempo e com muito 

menos “qualidade” do que as Universidades. Por conseguinte, os ISES acabaram criando uma 

oferta de mão-de-obra vasta, que ajudou, exatamente, no fortalecimento do discurso avaliativo 

sobre a (in) competência docente, ao qual foram atrelados uma eloquência falaciosa da 

qualidade da educação e um salvacionismo apregoado em prol da formação de professores. 

A partir da reverberação causada pela voz salvacionista da formação de professores, as 

demandas de capacitação passaram, então, a ser recorrentes entre os docentes da educação, 

mais precisamente para os docentes da EJA, visto que eles não se sentiam satisfeitos com as 

suas atuações. Entretanto, em grande parte, o atendimento a tais demandas não foi satisfatório 

às necessidades do professor, acerca da articulação de ideias, do planejamento e da execução 

das atividades docentes, visto que apenas ajudou a gestão pública a encobrir as deficiências 

dos sistemas de ensino. Isto se traduziu no fato das Secretarias de Educação estaduais e 

municipais, ao invés de formularem e coordenarem ações políticas de gestão educacional e 

programas de alfabetização inspirados nas diretrizes limitaram-se ao âmbito da formação de 

professores, a qual, muitas vezes, não contou com a orientação da Universidade, sendo 

pensada por entidades que, além de não terem essa competência, nem mesmo dispunham do 

saber acumulado para isso. Assim sendo, muitos projetos de formação “aterrizaram” nos 

municípios, sem a participação das escolas nessa demanda, ampliando, desse modo, a 

distância entre os processos de construção de saberes pretendidos por tais projetos e o saber 

experienciado pelo professor em sua cotidianidade. 

Nesse contexto, apesar da efervescência da mídia, políticos e opinião pública em geral 



38 

 

sobre o tema da formação docente, as questões relativas à qualidade na Educação não se 

esgotaram, nem tampouco alcançaram um consenso no meio acadêmico. Tais problemas têm 

sido discutidos, intensamente, desde a década de 1990, por pesquisadores de vários países. 

Uma dessas perspectivas é a de Zabalza (1998), que defende dez aspectos-chave considerados 

por ele como constitutivos fundamentais da qualidade para qualquer proposta ou modelo de 

educação infantil, o que não impede de vislumbrá-los no contexto de um modelo de educação 

para jovens e adultos. Embora defenda tais aspectos como imprescindíveis, o mencionado 

pesquisador admite também que “a ‘qualidade’ tem muitas leituras e pode ser analisada de 

pontos de vista muito diferentes” (ZABALZA, 1998, p.89), o que permite direcionar, 

também, para a EJA. Destarte, entre os aspectos qualitativos considerados pelo autor, destaco: 

a organização dos espaços educativos, o planejamento baseado nas iniciativas 

(conhecimentos) da criança (jovens e adultos), e a utilização de materiais diversificados para 

estimular experiências individuais e coletivas dos alunos. Paralelamente, Zabalza (1998) 

sugere, também, alguns princípios, os quais, ainda que não sejam dirigidos às escolas, 

possuem, segundo ele, a capacidade de originar processos de aperfeiçoamento da qualidade 

nessas escolas. 

Dentre esses princípios, aprofundo o da formação docente por ser considerado, por 

muitos, como um fator de relação direta com a questão da qualidade da educação. Em 

consonância com as ideias de Zabalza (1998), para que a formação possa representar uma 

melhoria significativa à escola, como um todo, ela precisa estar baseada nas necessidades 

institucionais e não somente no nível do individual. Entretanto, essa ideia, a meu ver, e como 

também observa o próprio Zabalza, tende a se referir à escola como uma espécie de empresa 

cujas exigências esquecem de observar a anterioridade da pessoa humana frente ao 

trabalhador daquela instituição. 

Isto não quer dizer que a formação docente seja algo puramente individual, pautada 

pela solução de necessidades ou interesses particulares. Ao contrário dessa perspectiva, 

entendo como Candau (1997) e Nóvoa (1998) que uma mudança significativa na Educação 

passa tanto pela necessidade de se ter a escola como uma instituição acadêmica para a 

formação profissional dos professores, como defende a estudiosa Vera Candau, quanto pelo 

retorno da comunidade ao cerne educativo, como pensa o pesquisador português. De qualquer 

forma, a atividade dos educadores está altamente relacionada com o desenvolvimento de sua 

identidade profissional e dos espaços formativos na ambiência de trabalho. Isto implicaria, 

pois, que um processo socializado e socializador do desenvolvimento profissional passaria 

pelo gerenciamento da escola em relação as suas próprias demandas, no qual dever-se-iam 
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combinar prazer, trabalho e formação. 

Uma outra perspectiva para a discussão da qualidade da educação que os 

pesquisadores dão ao referido conceito é a característica de comportar os significados 

contextualizados no espaço onde ele está sendo construído. Em destaque, Moss (2005) propõe 

que:  

 

[...] ‘qualidade’ é um conceito problemático, no sentido de que não é nem 

auto-evidente nem neutro. [Ademais], existem outras possibilidades de 

avaliar o trabalho pedagógico [...], de modo que, quando as pessoas falarem 

de “qualidade”, não pressuponham mais se tratar de um termo isento de 

valor que pode ser dado como certo. ‘Ultrapassar o problema da qualidade’ 

significa [...] uma escolha sobre trabalhar ou não com o conceito de 

qualidade [aspas no original] (MOSS, 2005, p. 25). 

 

Seguindo esse raciocínio, torno-me convicto de que embora seja possível estabelecer 

critérios para determinar a qualidade da educação, o status de qualidade é sempre relativo a 

um determinado contexto histórico e, por isso, noções pressupostas terminam sempre 

perdendo sua validade na medida em que os sujeitos constroem significados para suas ações. 

Portanto, o valor atribuído ao trabalho pedagógico, e seu sentido, estarão sempre sujeitos a 

tantas quantas forem as possibilidades de interpretação e de contestação dos juízos emitidos. 

Nesse sentido, os projetos de formação docente que visam à promoção da qualidade no 

trabalho pedagógico deveriam sempre tomar a escola como referência, estabelecendo com 

seus atores a construção e o aprofundamento da compreensão sobre o agir educacional. Além 

disso, precisariam dar visibilidade à reflexão e aos diálogos geradores de intenções 

“consensuais”, por meio de uma proposta pedagógica coerente com os anseios da 

coletividade. Em consequência, as ações avaliativas estariam mais próximas das necessidades 

e dos significados construídos pelo coletivo dos professores. 

No caso da EJA, por exemplo, considero essa aproximação relevante na medida em 

que me questiono sobre até que ponto os indicadores educacionais podem “medir” a qualidade 

da atividade dos professores, já que, entre outras possibilidades, a experiência desses sujeitos 

é capaz de dizer dessa atividade e do sentido a ela atribuído. Assim, nesse momento histórico 

em que ainda se busca a integração da Educação de Jovens e Adultos, entendida como um 

processo de aprendizagem desenvolvido ao longo da vida, perpassando pela alfabetização e 

atingido os níveis mais avançados de aprendizagem (universidade e pós-graduação). 

Os professores, ao invés de contarem com o apoio institucional e com as garantias que 

lhes são apresentadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 

1996), pelo Plano Decenal de Educação para Todos (PDET) (BRASIL, 1997) e pelas 
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Diretrizes Curriculares da EJA (DCEJA) (BRASIL, 1999) sofrem com cobranças e exigências 

de toda ordem, passando, às vezes, por pessoas irresponsáveis e/ou descomprometidas. 

Dentre as garantias previstas pelo art. 67 da LDB de 1996, por exemplo, estão: o 

aperfeiçoamento profissional contínuo, que deve ser promovido pelos sistemas de ensino; 

condições adequadas de trabalho e até um período de dedicação aos estudos e planejamentos, 

já incluídos na carga horária (BRASIL, 1996). Entretanto, a tendência das iniciativas 

governamentais para a formação docente, especialmente aquelas promovidas pelas Secretarias 

Municipais de Educação, em destaque do município de Assú/Rio Grande do Norte, conforme 

relatadas pelos professores sujeitos desta pesquisa, parecem se configurar em propostas que 

buscam, a todo esforço, economizar tempo e recursos. São, em muitos casos, ações de curta 

duração, esporádicas, que, de acordo com Andaló (1995, p. 188), não passam de “[...] 

receituários inócuos, de cunho tecnicista, incapazes de transformar de modo efetivo a ação 

cotidiana [...]”, acrescento, muitas vezes, com reflexões de transposição da educação infantil e 

do ensino e fundamental para a Educação de Jovens e Adultos. 

Em projetos de formação como esses, ficam seriamente comprometidas as 

possibilidades de desenvolvimento tanto do profissional quanto do ambiente institucional 

onde ele trabalha. Isso se deve ao fato de os professores parecerem não conciliar os conteúdos 

trabalhados nos processos formais de aprendizagem da profissão, dos quais são, muitas vezes, 

forçados a participar, às condições objetivas de que dispõem para organizar o tempo e os 

espaços de suas atividades na escola. Com isso, tendem a não partilhar, satisfatoriamente, 

dessa aprendizagem, tornado-a cada vez menos viva e real na escola. 

Nessa ordem de ideias, ao tentarem estabelecer uma relação de sentido entre o que 

aprendem, em determinadas iniciativas de formação, e o que fazem dentro da escola, os 

professores acabam ressignificando essa aprendizagem em função de suas atividades 

desenvolvidas junto aos jovens e adultos. Certamente, tal ressignificação é influenciada pela 

diferença entre as lógicas da prática, com suas relações e sentimentos, e as lógicas 

controladoras das técnicas e planos educacionais. Por isso, defendo que não se pode discorrer 

sobre os temas da formação docente e da qualidade da educação sem ponderar o que move o 

professor para sua atividade e, em que condições ele a está desenvolvendo. 

Ao se afirmar, por exemplo, que a qualidade da EJA depende, diretamente, de 

professores com boa formação, podemos estar desconsiderando outros fatores nessa 

discussão, que impedem a qualidade tão desejada. Entre eles podemos citar as inúmeras 

carências materiais que os professores têm de enfrentar, o desestímulo no que concerne aos 

seus baixos salários e o quase inexistente apoio pedagógico no interior das escolas onde 
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trabalham e, em especial, a formação específica na área. 

Infelizmente, os professores da EJA parecem ter “comprado” para si o discurso da 

competência e da qualidade na educação, atrelados, unicamente, à formação docente. Por isso, 

comecei a me interessar pela insistente reivindicação dos professores da cidade de Pau dos 

Ferros/RN, cidade onde iniciei minhas atividades de pesquisa sobre a Educação de Jovens e 

Adultos. O referido município contava com um total de 68 (sessenta e oito) professores 

atuando na EJA, e boa parte deles tinha concluído o curso de Pedagogia ou outra licenciatura 

na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Profª. Maria Elisa de 

Albuquerque Maia (CAMEAM). Além disso, todos estavam participando de cursos de 

capacitação para professores oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação e, mesmo 

assim, era comum ouvir deles que precisavam de mais formação, tendo em vista que os cursos 

não abordavam temáticas sobre a EJA. Não obstante a consciência de que formação é 

essencial aos profissionais de qualquer área, a excessiva reivindicação dos professores me 

levou à curiosidade de saber o porquê de alimentarem tanta expectativa em relação a tal 

objeto. Dessa curiosidade surgiu, então, o projeto de Especialização em Educação de Jovens e 

Adultos. Esse foi o primeiro curso da universidade direcionado aos professores dessa 

modalidade de ensino, por meio do qual pude ouvir, finalmente, a voz dos professores da 

EJA. 

Para tornar operante a realização desse projeto, apoiei-me, primeiramente, nos dados 

da pesquisa de mestrado, em que investiguei a formação do leitor jovem e adulto, destacando 

o papel da mediação do professor nesse processo. Os dados revelaram a falta de conhecimento 

dos professores acerca do campo de trabalho da EJA..  Com este trabalho, percebi que os 

docentes não conheciam esta modalidade de ensino, as suas características e o processo de 

ensino e aprendizagem desenvolvido. Outro dado que chamou atenção na pesquisa foi a falta 

de domínio de estratégias de ensino, voltadas para o processo de ensino e aprendizagem do 

jovem e do adulto, o que provavelmente, dificultava a aprendizagem da leitura pelos alunos. 

Além disso, constatei a carência de referencial teórico-metodológico para o ensino na EJA 

(ALMEIDA, 2004).  

Além do trabalho do mestrado, comecei a desenvolver pesquisas na UERN e nas 

escolas da EJA. No período de 2005 a 2009, aprovei vários projetos de pesquisas junto a Pró-

Reitoria de Pesquisa (PROPEG), os quais proporcionaram chegar à operacionalização do 

trabalho de doutorado, que tem como objeto de estudo – A relação com o saber e o aprender 

dos professores da Educação de Jovens e Adultos. A partir dessas inferências feitas ao longo 

dos estudos, comecei a compreender melhor a necessidade de estudar a relação com o saber 
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dos professores, pois percebi que essa relação liga o sujeito professor ao campo de trabalho, 

ou seja, à escola, à sala de aula e aos alunos.  

A operacionalização do trabalho de doutorado se tornou mais proeminente à medida 

que eu tentava estabelecer uma relação entre os estudos da Équipe de Recherche, Education, 

Socialisation et Collectivité Local (ESCOL), da Universidade de Paris VIII acerca da relação 

com o saber de estudantes de bairros populares franceses (CHARLOT; BAUTIER; 

ROCHEX, 1992) e a relação com o saber dos professores da EJA. Vale salientar que ela se 

tornou possível graças ao fato de que o processo de discriminação social que sofrem os alunos 

jovens e adultos, que é um processo social mais amplo, parece estar presente, igualmente, em 

um outro contexto social, o da construção do saber profissional dos professores da EJA. 

Com base no que tenho experienciado junto aos professores da EJA, o distanciamento 

entre eles e os docentes dos demais níveis educacionais, em termos de valorização concreta, 

tende a ser, socialmente, “escamoteado” por meio dos discursos que os enaltecem como os 

responsáveis pela etapa mais importante da educação do jovem e do adulto, a alfabetização. 

Entretanto, a EJA, no modo como tem sido tratada pelas políticas públicas de financiamento e 

de infraestrutura educacional, tornou-se, sem dúvidas, uma prova de fogo para os professores. 

Por isso, pode ser considerada como o “primo pobre” da Educação dentro dos sistemas de 

ensino.  

Nesse sentido, o professor da EJA tem sido bastante penalizado em virtude da 

incompatibilidade entre as exigências que lhe são feitas e o apoio pedagógico, financeiro e de 

infraestrutura que lhe é oferecido. Em acréscimo, o acompanhamento destinado ao professor 

da EJA  tem se configurado como uma ação que se pauta por uma espécie de “avaliação” do 

seu trabalho, o qual ainda é concebido, com algumas exceções, apenas como uma ocupação 

que se destina a alfabetizar os jovens e adultos nas escolas. Por esse motivo, ao pensar na 

relação com o saber como um processo contínuo, e que implica intrínsecas relações com o 

próprio contexto de trabalho, com a vida dos professores, percebo que a relação com o saber 

dos docentes da EJA  parece estar tão fragilizada quanto às relações que determinados alunos 

de segmentos sociais pobres constroem com a escola. Entretanto, essa fragilidade não implica 

derrota ou fracasso do professor; ela, apenas, traduz uma insatisfação com o trabalho docente, 

haja vista esse não ser, como ele gostaria, prazeroso e realizador do ponto de vista de sua 

aprendizagem profissional. 

Assim sendo, com a continuidade das leituras sobre a teoria da relação com o saber, a 

questão central que se havia apresentado ganhou nova redação e agora me instigava a 

entender: Como se caracteriza a relação com o saber e o aprender de professores da EJA na 
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escola pública? Isto se justifica porque discutir a relação com o saber do professor implica 

considerar o sentido que a atividade docente tem para ele. De acordo com Lomonaco (1998), 

é o mesmo que analisar como o professor constrói a sua relação com o aprender, por meio da 

qual ele se constitui como sujeito-professor, agindo sobre o mundo para compreendê-lo. Em 

complemento, Charlot (2000) afirma que, ao nos apropriarmos de um saber, criamos uma 

forma de relação com o mundo, na qual nos sentimos inteligentes, ou seja, desenvolvemos 

igualmente uma relação de identidade com o saber. 

Nessa relação, encontram-se imbricadas as relações consigo mesmo e com o outro, já 

que ao aprender sobre algo, o sujeito passa a saber o que nem todo mundo sabe, a “[...] ter 

acesso a um mundo que é partilhado com alguns, mas, não com todos, [e] a participar de uma 

comunidade das inteligências” (CHARLOT, 2000, p. 72). Portanto, ao associar tais 

postulados ao objeto de estudo deste trabalho – a relação com o saber e o aprender de 

professores da Educação de Jovens e Adultos, posso inferir que o professor da EJA, em 

virtude do fato de ainda viver assombrado pela mística da competência e pelos efeitos 

subjacentes a esse discurso, tem enfrentado sérias dificuldades no que diz respeito à 

construção de sua identidade profissional.  

Assim, de acordo com o que expus nesse início de percurso, as muitas vozes que se 

exprimiram no campo das políticas públicas de Educação nos últimos anos, e cujo eco mais 

forte se fez ouvir no campo da formação docente, dado o descompasso com a atenção dada à 

dimensão institucional, provocaram, segundo suas lógicas, problemas de toda ordem, 

inclusive, contraditoriamente, uma forte desvalorização do profissional docente. 

Tenho observado que o professor da EJA parece estar em busca de contornos mais 

nítidos para o seu lugar dentro da instituição escolar, pois tem sido acometido por uma 

fragilidade cada vez mais latente desse lugar, dentro da sua instituição trabalho, graças às 

pressões na escola pública que regulam, especialmente, suas relações com o aluno. Em outros 

termos, as vozes da qualidade da Educação, da competência e da formação dos professores, na 

condição de discursos sóciomidiatizados (CHARLOT, 2000, 2006), desestabilizam, por meio 

de suas forças hierárquicas, as vozes dos profissionais que têm sob suas tutelas, a 

responsabilidade de educar jovens e adultos. 

Com base nisso, tento ser mais uma voz nessa instância, cuja principal dimensão é 

política. Tal como se viu anteriormente, as vozes que ecoaram em torno do objeto de estudo 

do trabalho antes citado. Assim sendo, ao refletir sobre a problemática que tentei responder 

neste trabalho, busquei tomar o cuidado de não sobrepor minha voz de pesquisador à voz dos 

sujeitos pesquisados. Por isso, considerei extremamente relevante para a dialogicidade, com a 
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qual tentei conduzir a pesquisa, as observações de Charlot (2000) acerca da produção do 

conhecimento sobre a relação com o saber. 

De acordo com esse estudioso, pelo fato de representar a construção de um 

conhecimento novo em relação a um determinado objeto, qualquer trabalho de pesquisa 

reclama a necessidade implícita de “[...] os pesquisadores se interrogarem também sobre sua 

própria relação com o saber” (CHARLOT, 2000,  p. 89). Desta forma, ao enfrentar os desafios 

que me foram impostos pela atividade de pesquisa, considerei de extrema relevância pensar 

um pouco sobre a minha própria construção como pesquisador em Educação. Em grande 

parte, essa preocupação se fundamentou na história de minha formação pessoal e profissional, 

já descrita na introdução, e no fato de que minha relação com a atividade de pesquisa, durante 

os anos em que frequentei a escola básica limitava-se à realização de pequenos trabalhos 

alcunhados com esse nome e que poucas vezes eram propostos e orientados. Até mesmo na 

graduação em Pedagogia, a pesquisa não se fez presente como uma atividade orientada nem 

tampouco pautada por um caráter formativo. Salvo, a experiência de Iniciação Científica.  

Sobre isso, Bagno (2003, p. 15) também observa que, infelizmente, “[...] os cursos de 

formação de professores, em geral, deixam de lado esse componente importantíssimo e se 

concentram nas metodologias que facilitem a tal ‘transmissão de conteúdos.” Dessa maneira, 

mesmo para discentes como eu, que usufruíram a oportunidade de uma iniciação científica na 

graduação, fazer pesquisa pode se tornar uma atividade muito complexa, na qual as ações 

tendem a passar bem distantes daquilo que seria uma coerente produção do saber como 

discurso científico e/ou uma autêntica relação alteritária como também nos sugere o filósofo 

russo Mikhail Bakhtin (2000). 

Na próxima seção, discutirei sobre o nosso objeto de estudo - a relação com o saber e 

o aprender e as suas dimensões, com as quais Charlot (2000) formula a sua teoria da relação 

com o saber para, em seguida, discutir as decisões que precisei tomar durante a trajetória da 

pesquisa. 

 

2.2 A RELAÇÃO COM O SABER E O APRENDER 

 

A relação com o saber tem sido, segundo Lomonaco (1998), cada vez mais utilizada 

nas Ciências Humanas por autores de distintas opções teóricas, e é oriunda, essencialmente, 

da Psicanálise, da Sociologia da Educação e da Fenomenologia, com evidência para os 

postulados lacanianos e para as reflexões de pesquisadores da corrente marxista. A teoria da 
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relação com o saber surgiu com a característica de comportar maiores possibilidades de se 

entender a realidade escolar de modo diferenciado ao que se havia constituído por meio das 

teorias reprodutivistas da Sociologia da Educação, em meados do século XX. Essas teorias 

foram expressas, mais especificamente, por Baudelot e Establet (1975), Bowles e Gintis 

(1981), Althusser (1983) e Bourdieu e Passeron (1992). Todos esses autores estabeleceram 

críticas contundentes às teorias educacionais tradicionais, que vigoravam até a década de 

1970, buscando desenvolver conceitos, tais como o de posição social e de capital cultural, que 

explicassem as consequências da educação escolar, sobretudo aquelas que se referem ao 

currículo e à organização social, e deram ênfase para o fracasso escolar das camadas menos 

favorecidas da sociedade (SILVA, 1999). Trataram, portanto, da estrutura social como fator 

determinante do desempenho educacional dos alunos. 

Assim sendo, as teorias da reprodução negligenciaram o protagonismo dos sujeitos 

como construtores de suas próprias histórias e os investigaram na condição de meros produtos 

do statuo quo social. Esse modo de pensar a experiência escolar seria coerente se o 

aprendizado de uma disciplina por um aluno, criança, jovem ou adulto, por exemplo, tivesse 

relação direta com o capital cultural de sua família, sem nenhuma interferência da atividade 

intelectual desse sujeito. Por isso, diferentemente dos autores considerados reprodutivistas, 

vários outros estudiosos, como Apple (1982; 1989), Giroux (1983; 1992) e Charlot (1979; 

1987), por exemplo, refletiram acerca da reprodução social como sendo um processo longe de 

ser pacífico e seguro. 

Para Apple (1989), seria necessário que houvesse um convencimento das pessoas em 

relação ao que se deseja e ao que se quer legitimar por meio de certos dispositivos sociais. É, 

pois, nesse momento que se deflagram as atitudes de oposição e de resistência, sempre 

conflituosas, no interior das relações de poder que constituem as instituições sociais. A partir 

das reflexões de Apple e do conceito de resistência, Giroux (1992) buscou inspiração em 

Antônio Gramsci (1989) e em Paulo Freire  (2005) para lançar um pensamento sobre os 

professores como “intelectuais transformadores”, os quais seriam responsáveis pela abertura 

de um espaço destinado à “voz” dos estudantes e das estudantes sob sua orientação. Nesse 

sentido, Giroux organizou suas ideias por intermédio do que poderia ser chamada de uma 

disputa entre significados: de um lado, os significados que são impostos pelas forças 

dominantes da sociedade e, do outro, os significados de quem contesta tais forças e suas 

intenções. 

Com isso, foi nesse momento em que a teoria da relação com o saber (CHARLOT, 

2000) se enriqueceu por meio de pesquisas, temas e abordagens bastante diversificadas, entre 
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as quais se destacam aquelas que têm como base a Psicologia, Psicanálise, Etnologia e 

Sociologia, bem como as que integram o próprio campo de saber das Ciências da Educação. 

Nesse último, especificamente, vários pesquisadores franceses têm se debruçado sobre o tema 

da relação com o saber, muito embora seja o trabalho da equipe ESCOL
 
- equipe que estuda a 

Educação, Socialização e Coletividades Locais dos jovens de camadas populares da França, e 

pertence ao Departamento das Ciências da Educação da Universidade Paris VIII, Saint-Denis. 

Ela foi criada por Bernard Charlot, em Paris VIII. Não obstante isso, foi Jacky Beillerot 

(1989), em Paris X, que colaborou, inicialmente, para as reflexões teóricas entorno dessa 

expressão, localizando-a nos escritos de Lacan, conforme nos informa o próprio Charlot 

(2005). 

A partir das reflexões empreendidas na equipe ESCOL, Charlot e seus colaboradores 

defendem que os diversos objetos da aprendizagem implicam diferentes tipos de atividades 

realizadas pelo sujeito, levando o conceito de “relação com o saber” - entendida neste trabalho 

como sendo “[...] a relação do sujeito [professor] com o mundo, com o outro e com ele 

mesmo, confrontado com a necessidade de aprender” (CHARLOT, 2000, p.80), a assumir 

uma relevância central na discussão do ato de aprender. Isto se explica porque os estudiosos 

que se dedicam a pensar sobre tal conceito buscam tornar inteligíveis as muitas e distintas 

relações que o(s) sujeito(s) constrói(em) com o aprender e com o saber, atentando, 

maiormente, para a sua produção, apropriação e transformação, sob a perspectiva de uma 

“leitura em positivo”. Tal entendimento me levou a definir como objeto de estudo deste 

trabalho de doutorado – a relação com o saber e o aprender de professores da Educação de 

Jovens e Adultos.  De acordo com Charlot, essa expressão designa a atenção do pesquisador: 

  

ao que as pessoas fazem, conseguem, têm e são, e não somente àquilo em 

que elas falham e às suas carências. É, por exemplo, perguntar-se o que 

sabem (apesar de tudo) os alunos em situação de fracasso – o que eles sabem 

da vida, mas também o que adquiriram dos conhecimentos de que a escola 

procura prover-lhes (CHARLOT, 2000, p. 30). 

 

Com base nessa explicação, é preciso que se compreenda o que Charlot (2001) chama 

de “aprender” e o que ele define como “saber”, antes de discutir a formulação teórica sobre o 

conceito de relação com o saber. Para o autor, o “aprender” tem um sentido mais amplo, mais 

geral do que o “saber” porque diz respeito a todas as atividades que consistem em aprender e 

compreender sobre algo e aos seus resultados, não importando a natureza dessas atividades 

nem de seus resultados. O “saber”, por sua vez, remete aos produtos de um tipo específico de 

aprendizagem que existe somente pela linguagem e na linguagem. Nesse sentido, “o 
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aprender” a dançar, por exemplo, não é a mesma coisa que “o saber” que pode ser difundido 

sobre a dança. 

Vale ainda salientar que, ao definir o conceito de relação com o saber, Charlot (2000) 

confere especial atenção às noções de atividade, mobilização e sentido. Segundo a formulação 

teórica básica, para que haja uma atividade, o sujeito aprendiz deve mobilizar-se; e para que 

ele se mobilize, a situação vivida deve ter um sentido, ou seja, despertar no sujeito o desejo de 

se mobilizar. Portanto, o que a noção de atividade busca explicar é como uma certa atividade 

intelectual passa a ser mobilizada por um sujeito, a partir dos sentidos que ele confere àquilo 

que está ouvindo ou às situações que está vivenciando. 

Para Charlot (2000, p. 55), a atividade é definida, então, como “[...] um conjunto de 

ações propulsionadas por um móbil e que visam a uma meta.” Assim sendo, a noção de 

atividade clarifica o próprio sentido de nossa existência, enquanto seres sócio-históricos. De 

acordo com a teoria da atividade de Leontiev (1976), em quem Charlot se baseia, a 

experiência humana não se constitui apenas a partir de um reflexo instintivo incondicional, 

nem tampouco de uma experiência individual que se configura em uma adaptação específica 

em relação aos elementos externos à consciência, ela consiste em um terceiro tipo de 

experiência que é de natureza sócio-histórica. Portanto, é desse último tipo de experiência que 

o homem se apropria durante o seu desenvolvimento ontogenético. 

Sobre tal desenvolvimento, o mencionado autor se faz mais explícito quando diz que: 

 

[...] cada geração começa, então, sua vida em um mundo de objetos e de 

fenômenos que foram criados pelas gerações precedentes. Ela se apropria 

das riquezas desse mundo ao participar do trabalho, da produção e das 

diversas formas de atividade social, e desenvolve, desta maneira, as atitudes 

que são especificamente humanas e que são cristalizadas, encarnadas neste 

mundo (LEONTIEV, 1976, p. 257). 

 

 

Em face do que Leontiev expressa nessa proposição, Charlot diz que a relação com o 

saber para um determinado sujeito tem sua tessitura delineada por meio dos laços familiares e 

das relações interpessoais que ele constrói, seja na escola ou no trabalho. Assim, enquanto 

formulação teórica, a relação com o saber tem sempre como base de interesse as saídas para a 

insuficiência de recursos a que o sujeito está submetido: a castração de oportunidades e todos 

os demais conflitos típicos da existência humana. 

Com certeza, está incluída, também nesse interesse, a curiosidade sobre os “dribles”, 

por meio dos quais o sujeito aprende a sobreviver às forças dominantes da sociedade, 

construindo seus próprios caminhos para o saber, os quais são, muitas vezes, contrários à 
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intencionalidade dessas mesmas forças. De acordo com Charlot (2000), o que ocorre é que o 

sujeito se apropria do mundo em sua lógica de indivíduo, a qual é diferente da lógica do 

social, muito embora esta seja também responsável pela constituição daquela. Desse duplo 

movimento, o que se pode concluir é que a construção da história humana se dá em sociedade 

e essa construção somente é possível porque o homem realiza uma atividade no mundo, a qual 

se transforma para ele em um desafio fundamental a sua existência. 

Assim, sendo, pois, a atividade compreendida como um desafio para o sujeito, este 

precisa construir-se como alguém que sabe exercer tal atividade no mundo e, por isso, 

necessita aprendê-la, ou seja, dominá-la. Isto implica uma dinâmica interna da pessoa, a fim 

de conhecer sobre algo. É o que Charlot (2000) define como mobilização; outro conceito da 

teoria da relação com o saber. Sobre ele, o pesquisador francês nos diz que, para aprender, o 

indivíduo se mobiliza, isto é, investe em uma atividade, fazendo uso de si mesmo como um 

recurso que foi impulsionado por um desejo, um sentido e um valor. 

Ao definir mobilização, Charlot faz uma distinção entre mobilização e motivação. 

Porém, mesmo que reconheça diferenças entre os dois conceitos, o autor afirma que eles 

acabam se encontrando, porquanto se é verdade que alguém se mobiliza para atingir um 

determinado objetivo que o motive a fazer algo, também o é que as pessoas são motivadas por 

alguma coisa que lhes pode mobilizar. 

Em acréscimo à ideia de movimento interior, mobilização sugere, ainda, outras duas 

noções, a de recurso e de móbil. Quanto ao recurso, o sujeito faz “uso de si” mesmo, reunindo 

forças para adentrar em uma atividade de aprendizagem. Isto significa, de acordo com Charlot 

(2000, p. 55), que a “[...] mobilização é ao mesmo tempo preliminar, relativamente à ação [...] 

e [é o] seu primeiro momento [...].” Nesse sentido, vale ressaltar que, de acordo com o que se 

pode depreender também das afirmações de Schwartz (1987), o “uso de si” não é, unicamente, 

o uso que os outros fazem de nós, mas o que fazemos de nós mesmos. 

No que concerne ao móbil, ele nos remete àquilo que produz o movimento de entrada 

na atividade, já que é por referência a ela que o móbil pode ser definido. Isto se justifica 

porque a atividade, segundo Leontiev (1979), também indica as organizações funcionais que 

os comportamentos dos organismos vivos produzem para que eles tenham acesso ao mundo e 

possam formar representações ou saberes, a partir das relações nele construídas. Contudo, se a 

construção do sujeito, como se viu, anteriormente, tem seus fundamentos na atividade, seja 

ela objetiva e/ou subjetiva, é preciso, pois, ressaltar que Leontiev (1976) estabelece uma outra 

especificidade para esse conceito. De acordo com as ideias do discípulo de Vygotsky, não se 

pode chamar de atividade a todo e qualquer processo. 
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Assim, diz ele: 

 

qualquer processo não é uma atividade. Por este termo, designamos apenas 

aqueles processos que, ao realizar as relações do homem com o mundo, 

respondem a uma necessidade especial que lhe é própria. [...] Pelo termo 

atividade, designamos os processos psicologicamente caracterizados por 

aquilo a que o processo, como um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo 

sempre com o elemento objetivo que estimula o sujeito a executar esta 

atividade, isto é, o motivo (LEONTIEV, 1976, p. 288). 

 

Com fulcro nesse esclarecimento, entendo, com Charlot, que a atividade é quem 

permite compreender os móbeis em que o sujeito se apóia para realizá-la. Em outros termos, 

ao engajar-se em uma atividade, o indivíduo o faz porque encontra “boas razões” para isso, ou 

seja, o faz porque atribui um sentido às ações que atendem a uma necessidade específica. 

Por esse motivo, a concepção de sentido proposta por Charlot (2000, p. 56) também é 

baseada em Leontiev e abarca três aspectos relevantes. O primeiro deles é que somente tem 

sentido o que produz inteligibilidade sobre algo, o que aclara algo no mundo, ou seja, é 

significante. O segundo aspecto diz respeito ao fato de que “esse sentido é um sentido para 

alguém que é um sujeito” e, por isso, está ligado, necessariamente, à teia de desejos que 

constitui o sujeito. Por último, as reflexões de Rochex (1995, p. 57) também contribuíram 

para que Charlot entendesse o sentido como sendo instável, visto que “algo pode adquirir 

sentido, perder seu sentido, mudar de sentido”, de acordo com as situações vividas. 

Logo, se o sentido somente existe em função do desejo do sujeito, isto quer dizer, 

segundo Bock (1995), que o sentido é pessoal e que o sujeito, ao construí-lo, demonstra a 

parcialidade da sua consciência, já que “[...] os significados produzidos historicamente [por 

um] grupo social adquirem, no âmbito do indivíduo, um ‘sentido pessoal’, ou seja, a palavra 

se relaciona com a realidade, com a própria vida e com os motivos de cada indivíduo” 

(LANE, 1984, p. 34). Entretanto, é relevante destacar, com Jacky Beillerot (1996) e Charlot 

(2005), baseados em Lacan, que o desejo presente na mobilização de um sujeito, e como 

aspiração primeira da relação existente entre o gozo e o saber, visa ao prazer de aprender 

desse sujeito e não necessariamente ao objeto da aprendizagem. 

Isto se explica pelo fato de que o gozo é uma satisfação que coordena o curso das 

forças psíquicas do sujeito e à qual o indivíduo se prende porque se habitua a estar sempre em 

busca de tal satisfação. É o que estou chamando aqui de “efeito de saber”, pois o próprio 

Lacan (1982) afirma que o gozo se articula a outros processos que vão muito além do 

princípio do prazer e, por isso, a vontade de aprender deve ser compreendida como uma busca 
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de gozo transformada, tal como nos mostra Bruner (1966), em uma constante motivação 

interna para o saber. Afinal, gozo e saber são dois elementos da ordem do singular e do 

incompleto, do mesmo modo como singular e incompleta é a própria natureza do sujeito 

humano. 

Ainda com fulcro em Lacan (1992), pode-se compreender que tanto o saber como o 

gozo proporcionado por ele, ou seja, o efeito prazeroso de saber são, constantemente, 

perseguidos pelo sujeito em razão ao fato de o indivíduo se atar a cadeias de gozo como 

formas particulares de continuar se satisfazendo ao aprender. Nessa mesma perspectiva, 

Charlot (2000) diz que o ato de aprender não possui uma configuração única. Por isso, são 

vários os tipos de aprendizagem que o indivíduo encontra no mundo pré-existente, dentro do 

qual ele nasce e é obrigado a desenvolver para tornar-se humano, e, mais precisamente, um 

sujeito. Essas várias modalidades de aprendizagem são denominadas pelo autor de figuras do 

aprender e é por meio delas que o homem se apropria do mundo em sua volta. 

Para dar uma ideia das figuras do aprender, Charlot (2000) diz que elas se apresentam 

em forma de objetos, atividades e/ou dispositivos relacionais, por meio dos quais o aprendiz 

vai construindo o seu mundo, enquanto espaço de atividades, e se constituindo sujeito das 

ações que o movem a fim de significar a sua existência. E explica: 

 os objetos-saberes – são os objetos aos quais se incorpora um saber, como, por 

exemplo, os livros, as criações artísticas, as atrações televisivas, as músicas, as 

manifestações culturais etc.; 

 os objetos a serem usados e cujo uso precisa ser aprendido – vão desde uma 

simples escova de cabelos até os aparelhos eletro-eletrônicos, como o fax, o 

celular e o computador; 

 as várias atividades a serem dominadas – são, por exemplo, ler, nadar, dirigir 

um carro, andar de bicicleta etc.; 

 os dispositivos e formas relacionais a serem apropriados após a entrada 

nessas relações – dizem respeito a agradecer um favor, pedir ajuda, namorar, 

conservar um amigo etc. 

Essas figuras do aprender demonstram que o aprendizado do sujeito não passa por 

processos homogêneos. Logo, não é difícil inferir que as figuras do aprender suscitam do 

indivíduo ações diferenciadas e que a aprendizagem de tais “objetos” ocorre e se desenvolve 

no interior de processos, lugares e momentos bem diferentes entre si. 

Tal como relacionadas por Charlot (2000), as figuras do aprender sinalizam para 
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processos de uma relação com o saber de natureza epistêmica, por meio dos quais o saber 

assume a forma de um objeto e se manifesta através da linguagem. Isto implica dizer, ainda, 

que, diferentemente do conhecimento, que se institui subjetivamente a partir de uma 

informação externa, o saber, embora seja uma elaboração pessoal e tecida pelo sujeito, liberta-

se das certezas produzidas pela subjetividade ao ser produzido no confronto com o mundo, 

consigo mesmo e com os outros sujeitos, e se torna, assim, socializável. Por isso, ele pode ser 

chamado de “saber-objeto”, ou seja, o próprio “saber enquanto objetivado”. De modo ainda 

mais claro, segundo o autor, trata-se do saber quando se apresenta na forma de uma 

“substância” intelectual, tomando a figura de uma ideia ou do referente de um conteúdo de 

pensamento. Nesse sentido, o saber passa a existir na forma de um enunciado que é, 

igualmente, a forma substancializada de uma atividade e de uma relação com o mundo. 

Atrelados a essa relação, três processos epistêmicos se fazem observar. O primeiro 

desses processos, de acordo com Charlot, é denominado de objetivação-denominação e se 

configura como um movimento que, ao mesmo tempo, constitui um saber-objeto e um sujeito 

consciente de sua apropriação acerca desse saber, o qual se apresenta como um mundo 

distinto do mundo das ações humanas. Nesse processo, a aprendizagem consiste na 

capacidade de externar “conteúdos de pensamento”, a partir da apropriação mediada pelos que 

deles já se apropriaram por meio da linguagem. De modo ainda mais claro, pode-se falar da 

linguagem manifesta por meio da modalidade escrita, tal como se faz com certos conceitos 

matemáticos, teorias etc. 

O segundo processo é o de imbricação do Eu na situação, por meio do qual a 

aprendizagem representa o domínio de uma atividade que se encontra “engajada” no mundo e 

inscrita no corpo. Um exemplo desse processo é o ato de saber nadar, em que o saber, que é 

produto da aprendizagem, e a própria atividade não se separam. Entretanto, Charlot não fecha 

essa discussão e diz que a separação entre a atividade e o seu produto é possível, somente, em 

face de uma ação metacognitiva por meio da qual a designamos com um substantivo que lhe 

pode atribuir a aparência de um saber-objeto. 

Por último, tem-se o processo de distanciação-regulação. Nele, o sujeito aprende a 

dominar uma relação e a regulá-la. A regulação se dá por meio da distância conveniente entre 

o indivíduo e os outros e entre ele e si mesmo, em uma dada situação. É nesse último processo 

que o sujeito pode construir, reflexivamente, uma determinada imagem de si, a partir das 

emoções que sente, frente ao mundo e ao seu outro, no momento da entrada no aprender. 

Seguindo essa direção de pensamento, concordo com Charlot (2001) quando afirma 

que, embora se insira em diferentes figuras do aprender, o indivíduo continua sendo único, e, 
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por isso mesmo, configura-se como uma unidade que é constituída pela diversidade e está 

sempre permeada de contradições. Portanto, é sempre possível detectar em cada um daqueles 

processos o inevitável encontro do social com o individual, já que as diferentes aprendizagens 

comportam distintas relações com o mundo e consigo mesmo. 

Além da relação epistêmica, esse pesquisador francês defende, juntamente com seus 

colaboradores, Élisabeth Bautier e Jean-Yves Rochex (1992), que o sujeito experimenta mais 

dois tipos de relação com o saber: a relação social e a relação identitária. No primeiro desses 

dois tipos, os sujeitos demonstram como “se viram” nas mais diversas situações do cotidiano, 

“driblando” as adversidades de sua condição social ou situacional e, no segundo tipo, 

apresentam a importância que dispensam às relações com os outros, à imagem que constroem 

sobre si mesmos e à imagem de si que querem passar aos outros. Dessa maneira, todas as 

relações do sujeito fazem nexo com os processos, os lugares e as situações de aprendizagem, 

nas quais podem estar envolvidas também as mais variadas origens de pessoas, de percepções, 

culturas e visões de mundo. 

Contudo, embora a explicação obrigue sua divisão em três dimensões, Charlot (2000, 

p. 73) diz que toda relação com o saber comporta uma dimensão epistêmica e sempre 

apresenta uma dimensão identitária, as quais não estão, de modo algum, separadas da sua 

dimensão social, uma vez que esta não se acrescenta às outras, mas “[...] contribui para dar-

lhes uma forma particular.” Isto se justifica porque, o sujeito humano é um ser singular e 

social ao mesmo tempo, cuja existência exige uma aprendizagem constante. Assim, o saber é 

algo que faz sentido e dá prazer ao indivíduo porque é ele que permite a esse sujeito a 

apropriação do mundo. 

Tal fato ocorre por meio das relações e das experiências que o sujeito constrói no 

decorrer de sua interação no e com o mundo. Com efeito, não há saber, e nem tampouco um 

sujeito de saber, se este não se mobilizar para empreender uma atividade intelectual que ligue 

a “[...] uma certa relação com o mundo, que vem a ser, ao mesmo tempo e por isso mesmo, 

uma relação com o saber. Essa relação com o mundo é também relação consigo mesmo e 

relação com os outros, [a qual] implica uma forma de atividade [...]”(CHARLOT, 2000, p. 63) 

compartilhada, valorizada, e ao mesmo tempo desejada, pelo sujeito. Por essa razão, o saber, 

antes de ser um produto acabado ou um objeto autônomo, é primeiro uma atividade 

significativa e uma relação situada em um determinado contexto, embora sua definição 

também remeta ao resultado de um processo chamado aprendizagem. 

Assim sendo, após ter discutido os conceitos centrais da teoria da relação com o saber, 

proposta por Charlot (2000), delinearei, na próxima seção, o contexto a partir do qual busquei 
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aprender sobre a relação com o saber não somente do professor da EJA, mas também sobre a 

minha própria construção enquanto sujeito de uma atividade de pesquisa. 

 

2.3 A ATIVIDADE DE PESQUISA E A RELAÇÃO COM O SABER DO PESQUISADOR 

 

Para Duarte (2002), todo trabalho acadêmico está relacionado a um sujeito que 

vasculha lugares muitas vezes já visitados e que sempre relata uma longa viagem por ele 

empreendida. Nesse sentido, para a autora, nada é absolutamente original, a não ser o fato de 

que em cada trabalho de análise, ou em cada viagem que se realiza, configura-se um modo 

diferente de olhar e de pensar uma determinada realidade, com base em uma experiência e em 

uma apropriação do conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais e originais. Para a 

mencionada estudiosa, ao redigirmos nossos textos de pesquisa, muitas vezes, nos 

esquecemos de relatar o processo que permitiu a realização do seu produto, isto é, o relatório. 

Nessa mesma direção, Biasi-Rodrigues (1998, p. 78) destaca quão laborioso é o 

trabalho do pesquisador e afirma que “[...] nem sempre a metodologia é claramente definida 

na elaboração de um projeto de pesquisa e [tampouco é] mantida sem alterações durante os 

exercícios de análise.” Isto ocorre porque muitas propostas são feitas, muitos passos são 

dados e muitas rotas são alteradas, ou até mesmo abandonadas, em função de um caminho 

que, às vezes, pode estar cheio de entraves, como também salienta Motta-Roth (2005). Para 

essa autora, ao contar a história da sua pesquisa “do mesmo modo que ela foi vivida” (p. 82), 

o pesquisador proporciona aos leitores a oportunidade de ficar sabendo desses entraves que 

ele enfrentou durante a execução de seu trabalho. 

De modo coincidente, as três estudiosas, ora citadas, observam a necessidade de os 

pesquisadores se disporem a narrar o “[...] processo de reflexão e pesquisa de modo a ajudar a 

construir a epistemologia da [sua] área nesse momento de revisão pós-moderno que estamos 

vivendo também na ciência [...]” (MOTTA-ROTH, 2005, p. 66, grifos da autora). Em outros 

termos, elas sugerem que o pesquisador, ao escrever o seu relatório, não se esqueça de 

acentuar para o leitor as mobilizações e os “dribles” que ele foi desafiado a utilizar em sua 

trajetória singular dentro do processo de aprendizagem da pesquisa. Logo, julgo pertinente 

que o relato dos pormenores e das nuances mais características do processo da pesquisa 

enriquece o texto final e pode, inclusive, servir de subsídio a outros pesquisadores. 

Isto se justifica, ainda, porque, conforme assevera Duarte (2002), ao deixar de narrar o 
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processo que nos levou ao relatório, agimos como se o material que serviu de base para os 

nossos argumentos já estivesse em algum lugar da viagem, separado e pronto para ser 

coletado e analisado. Se assim o fosse, os dados da realidade dar-se-iam a conhecer 

objetivamente, bastando apenas dispor dos instrumentos adequados para coletá-los. No 

entanto, a definição do objeto de pesquisa e os instrumentos metodológicos a serem nela 

utilizados constituem um processo tão importante para o pesquisador quanto a elaboração do 

texto final. Logo, a ênfase que estou conferindo a esse aspecto metodológico “[...] é somente 

relevante na medida em que é somente pelo e no processo de investigação que podemos nos 

aproximar com mais clareza do objeto de estudo e encontrar [até mesmo] a verdadeira 

pergunta norteadora da pesquisa” (ARAÚJO, 2006, p. 304). 

Ao considerar tais pressupostos, faço também minhas as palavras de Duarte (2002) 

que, amparada pelas observações de Zaia Brandão, diz que: 

 

a tão afirmada, mas nem sempre praticada, ‘construção do objeto’ diz 

respeito, entre outras coisas, à capacidade de optar pela alternativa 

metodológica mais adequada à análise daquele objeto. Se nossas conclusões 

somente são possíveis em razão dos instrumentos que utilizamos e da 

interpretação dos resultados a que o uso dos instrumentos permite chegar, 

relatar procedimentos de pesquisa, mais do que cumprir uma formalidade, 

oferece a outros a possibilidade de refazer o caminho e, desse modo, avaliar 

com mais segurança as afirmações que fazemos (BRANDÃO, 2000, p. 140). 

 

Assim, ao ter como base essas afirmações, penso que todo aquele que se dedica a 

fazer pesquisa acaba construindo, como diria Bourdieu (1998), um habitus científico. Para 

esse sociólogo, habitus é um conjunto de disposições psíquicas que funcionam como um 

sistema de esquemas de pensamento, percepção, avaliação e ação; é uma espécie de 

“gramática geradora” de nossas práticas, pensamentos e atos. Neste sentido, “o habitus 

científico é uma regra feita homem ou, melhor, um modus operandi científico que funciona 

em estado prático segundo as normas da ciência sem ter estas normas na sua origem: é esta 

espécie de sentido do jogo científico que faz com que se faça o que é preciso fazer no 

momento próprio, sem ter havido necessidade de tematizar o que havia que fazer, e menos 

ainda a regra que permite gerar a conduta adequada” (BOURDIEU, 1998, p. 23).  

Isto se justifica pelo fato de que o pesquisador aprende uma maneira de pensar 

cientificamente, a qual é motivada, conforme nos explica Bruner (1966, p. 113), pela própria 

ação da aprendizagem, a qual “[...] está tão integrada no homem que é quase involuntária.” 

Portanto, torna-se difícil escapar desse imperativo epistemológico na medida em que todo 

modus operandi, ou ação do trabalho investigativo, está fundamentado por um opus 
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operatum, uma teoria de base ou uma abordagem que tende a ser de livre escolha do sujeito 

investigador. Em outras palavras, isto quer dizer que, inevitavelmente, todo trabalho de 

pesquisa nos impele a construir uma relação com o saber (CHARLOT, 2000), uma vez que, 

ao definirmos a nossa temática de estudo, precisamos nos mobilizar para gerenciar todas as 

outras definições e justificativas desse empreendimento. 

Assim sendo, cabe um adendo aqui sobre a referência feita ao conceito de habitus 

científico de Bourdieu. Em minhas reflexões acerca de como seria realizada a pesquisa do 

trabalho de doutorado, tentei estabelecer, entre outras, uma relação epistêmica com o saber 

pesquisar, começando pela própria definição do que é pesquisa. Após esse processo de 

objetivação-denominação da atividade para mim mesmo, era hora de pensar os procedimentos 

a serem seguidos para me apropriar do objeto de estudo – a relação com o saber e o aprender 

de professores da EJA. No entanto, foi, exatamente, nos momentos de execução da pesquisa 

que me dei conta, como diria o próprio Bourdieu (1998, p. 23), dessa “[...] espécie de sentido 

do jogo científico [...]” que nos impulsiona a fazer o que é preciso e no momento adequado, 

“[...] sem ter havido necessidade de tematizar o que havia que fazer [...]”, pois nem mesmo 

teria tempo para isso em determinadas circunstâncias no lócus do trabalho. 

Embora Charlot (2000) considere que a sociologia proposta por Bourdieu seja uma 

sociologia sem sujeito, ele não deixa de ressaltar a legitimidade, a relevância e a fertilidade de 

sua produção para as Ciências Sociais e da Ciência da Educação. De acordo com o primeiro, o 

segundo autor traz contribuições relevantes para se pensar, por exemplo, a relação com o 

saber a partir de uma determinada posição social. No entanto, Charlot diz que pensar o sujeito 

implica não limitá-lo à posição que ocupa na sociedade, pois, desse modo, o pesquisador 

estaria negligenciando a singularidade da qual ele se reveste. Portanto, 

 

[...] a Sociologia de Bourdieu é perfeitamente legítima (e muito interessante) 

nos limites que se fixa. Mas ela tem como objeto posições sociais, agentes 

sociais, e não permite pensar a experiência escolar [...]. A experiência 

escolar é a de um sujeito e uma sociologia da experiência escolar deve ser 

uma sociologia do sujeito (CHARLOT, 2000, p. 38). 
 

Essa seria, talvez, a maior divergência teórica entre os dois autores. Não obstante as 

controvérsias em relação à noção de sujeito e o modo de abordá-lo, algumas das proposições 

metodológicas de Bourdieu contribuíram, apenas, como inspiração. Quero dar ênfase a esse 

detalhe para que o leitor não espere uma análise sociológica apoiada em Bourdieu. O crédito 

ao pensamento desse autor é dado na medida em que, tal como Charlot, ele considera a cisão 

entre indivíduo e sociedade um reducionismo ao qual não devemos nos filiar para minha 
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própria relação com o saber pesquisar. 

Isto se justifica porque embora Bourdieu tenha me proporcionado alguma contribuição 

neste trabalho, em termos de ideias, elas não se configuram como uma fundamentação 

metodológica nem tampouco teórica. Assim, o que me chamou a atenção no método 

defendido pelo sociólogo francês foi o fato de ele permitir pensar o objeto da pesquisa de 

forma relacional, ou seja, de modo a observar sua inscrição em uma realidade social 

complexa, cujas marcas das estruturas socioeconômicas também sejam, adequadamente, 

evidenciadas (CANESIN, 2002). 

Ao estabelecer esse método de pensar relacionalmente, Bourdieu (1998) propõe ao 

pesquisador a elucidação dos problemas e das desigualdades que castigam determinados 

segmentos sociais, tais como, por exemplo, as populações de baixa renda ou descendentes de 

minorias étnicas. Em outros termos, a proposta de Bourdieu suscita o desmascaramento dos 

discursos, socialmente legitimados e naturalizados de opressores sobre oprimidos, tal como 

também era defendido por Paulo Freire (2005). Nesse sentido, “[...] sua sociologia foi 

construída com o propósito obstinado de desvendar, de maneira fértil, os mecanismos de 

poder que permeiam as intricadas redes de relações sociais construídas historicamente” 

(CANESIN, 2002, p. 86). 

As desigualdades sociais se naturalizam, obviamente, à custa das realidades 

escamoteadas e legitimadas por uma violência simbólica. O conceito de violência simbólica 

diz respeito ao fato de que as pessoas em situação de opressão “[...] aplicam categorias 

construídas do ponto de vista dos dominantes às relações de dominação, fazendo-as assim ser 

vistas como naturais. [...] ou, em outros termos, quando os esquemas que [o dominado] põe 

em ação para se ver e se avaliar, ou para ver e avaliar os dominantes (elevado/baixo, 

masculino/feminino, branco/negro etc.) resultam da incorporação de classificações, assim 

naturalizadas, de que seu ser social é produto” (BOURDIEU, 2002, p. 46-47), que atinge 

vários atores sociais como, por exemplo, os professores. Por isso, em consonância com a 

Sociologia de Bourdieu, um estudioso das questões educacionais não pode evitar o 

envolvimento com a complexidade dos contextos em que elas surgem, nem, tampouco, pode 

deixar de instituir uma certa distância em relação as suas contradições para melhor 

compreendê-las. Tal distância significaria, em suas palavras, pôr em suspenso todos os 

pressupostos inerentes ao senso comum, o qual seria aqui entendido como o conjunto das 

representações predominantes em um dado contexto social, e que é forjado por uma ideologia 

dominante, diferente do que se poderia compreender como saber popular. 

Assim, seja na perspectiva de Charlot (2002, p. 31), em que o sujeito ocupa e 
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interpreta uma posição no mundo, ou na de Bourdieu, que o concebe como produto de um 

“arbítrio cultural” ou uma interiorização de relações sociais, penso que o sujeito sempre está 

presente no ser. Isto se justifica ainda nas próprias palavras de Charlot, quando diz que, por 

causa da condição de sujeito, o indivíduo, mesmo na situação de dominado, interpreta o que 

está em sua volta, “[...] resiste à dominação, afirma positivamente seus desejos e interesses, 

[e, além disso, procura] transformar a ordem do mundo em seu próprio proveito.” Portanto, na 

área da pesquisa em Educação, é preciso ter em mente que “[...] todo ser humano é 

indissociavelmente social e singular e não há nenhum sentido em se perguntar qual a parte do 

social e a parte do singular [...]” (CHARLOT, 2005, p. 50-51) para não cair na armadilha do 

reducionismo, seja ele de cunho psicológico ou sociológico. 

Nessa mesma direção, Guareschi (2001, p. 56) defende que “[...] sem perder sua 

singularidade, pois continua sempre sendo um ser único e irrepetível, [a] subjetividade [do 

indivíduo singular] é composta dos milhões de relações que ele estabelece durante toda sua 

existência.” Assim sendo, falar das relações sociais, sejam elas autônomas ou heterônomas, é 

falar sempre dessa dupla face do ser humano: o sujeito individual e social ao mesmo tempo. 

Por conseguinte, se os fenômenos humanos são objetos interrelacionáveis e, do mesmo modo, 

mostram-se indissociáveis do sujeito, este também só existe em relação a outros sujeitos, 

tanto em sua singularidade quanto em sua subjetividade. 

Esse paralelismo teórico se fundamenta no próprio conceito de relação, o qual, 

segundo nos apresenta Guareschi (2002, p. 151), “[...] é uma realidade que para poder ser 

necessita de outra, senão não é.” Esse mesmo filósofo ainda acrescenta: 

 

[...] sempre que falo em relação, estou falando de um ser que, como tal, 

necessita de outro, isto é, que é aberto, incompleto, por se fazer. Falar de 

‘relações’ é falar de incompletudes, e pensar em algo aberto, em algo que 

pode ser ampliado ou transformado. [...] A análise a partir das ‘relações’ é 

completamente diferente de uma análise que parte de postulados como os 

positivistas ou funcionalistas, que implicam fixidez, totalidade fechada, 

visão absoluta, completa (GUARESCHI, 2002, p. 151). 

 

Por essa via de pensamento, não poderia deixar de refletir sobre o encontro com os 

sujeitos que foram meus colaboradores e com os quais me envolvi durante a pesquisa. Isto 

implica também questionar-me sobre os meus interesses, móbeis e relações com o que me 

propus estudar, ou seja, elucidar a dimensão identitária de minha própria relação com o saber. 

Afinal, o resultado da pesquisa é a tessitura de um texto em um contexto cujo perfil plural e 

conflituoso não se distancia de nenhum outro trabalho que envolve relações intersubjetivas. 
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(FREITAS, 2003). 

Para pensar sobre isso, considero com Amorim (2003), sob uma perspectiva dialógica, 

que o conjunto dessas relações se reporta também a uma questão ética na pesquisa, posto que 

o pesquisador, quando assume a interação como a principal dimensão do estudo em torno dos 

fenômenos humanos, deve entender que 

 

[...] a produção de conhecimentos e o texto em que se dá esse conhecimento 

são uma arena onde se confrontam múltiplos discursos. Por exemplo, entre o 

discurso do sujeito a ser analisado e conhecido e os discurso do próprio 

pesquisador que pretende analisar e conhecer, uma vasta gama de 

significados conflituais e mesmo paradoxais vai emergir. Assumir esse 

caráter conflitual e problemático da pesquisa em Ciências Humanas implica 

renunciar a toda ilusão de transparência: tanto do discurso do outro quanto 

do seu próprio discurso (AMORIM, 2003, p. 12). 

 

Com base nessas explicações, busquei direcionar meu olhar para os sujeitos com os 

quais interagi, tendo sempre o cuidado de não esquecer que meu modo de pensar e minha 

forma de vê-los nunca coincidiriam, nem jamais coincidirão, com o modo como eles se 

pensam e se veem a si mesmos. 

Isto se deve ao fato de que “nossos mundos” eram contextos diferentes e, por isso, se 

fez necessário manter um posicionamento externo em relação aos sujeitos, por meio do qual, 

segundo Amorim (2003), eu poderia, como pesquisador, ver algo dos sujeitos que eles 

mesmos nunca conseguiriam ver. Em contrapartida, penso que o contrário também seria 

possível de acontecer. Os sujeitos devem ter visto algo em mim, o qual eu mesmo nunca 

poderia ter visto e, sem dúvidas, esse algo permaneceria oculto por imposições de ordem ética 

dos sujeitos até que eu pudesse desenvolver um interesse específico por essa questão. 

Portanto, esse excedente de visão, como diria Bakhtin (2000), entre os sujeitos e eu, constitui-

se em uma grande preocupação de minha parte em virtude do fato de ele mexer com a 

autoestima de ambas as partes. 

De qualquer forma, durante a pesquisa, fiquei consciente de que, por mais próximo 

que estivesse dos sujeitos, um distanciamento mínimo entre pesquisador e pesquisados iria 

sempre existir e, por questões metodológicas, ele se fazia, inclusive, bastante necessário. 

Alcancei tal discernimento por meio da leitura de Bogdan e Biklen (1994) que, fazem essa 

recomendação, dizendo que, se por um lado,  

 

[...] o investigador entra no mundo do sujeito, por outro, continua a estar do 

lado de fora. [...] Tenta aprender algo através do sujeito, embora não tente 

necessariamente ser como ele. [...] Aprende o modo de pensar do sujeito, 
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mas não pensa do mesmo modo. É empático e, simultaneamente, reflexivo 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 113). 

 

Nesse sentido, busquei construir uma atitude de proximidade distante com os sujeitos, 

ou seja, busquei vê-los a partir de um lugar exterior à situação pesquisada para entender 

aquilo que para eles é a “normalidade”. 

Nossas diferenças, em termos de contexto ou de origem, deveriam estar claras para 

mim enquanto pesquisador, especialmente durante o processo de construção do conhecimento 

sobre o objeto estudado. Assim, tal objeto deveria ser posto em suspenso, porque minha tarefa 

seria a de tentar captar alguma “coisa” que tivesse relacionada com o modo como os sujeitos 

se percebem para, em seguida, ser-me possível assumir, plenamente, o meu lugar no exterior 

daquele contexto. Isto significa que, após o término da construção dos dados, eu deveria 

vasculhar o todo possível para ver “coisas” a partir do que veem os sujeitos. Ao discorrer 

sobre isso, Amorim (2003) diz que é nesse momento do processo em que se forja a autoria do 

pesquisador sobre o trabalho realizado e sobre o documento que traz o relato de toda a tarefa. 

Durante esses momentos de preparação para a pesquisa propriamente dita, vieram-me 

à memória, mais de uma vez, as palavras de Charlot (2000; 2002) sobre a relação do 

pesquisador com o saber e, com elas, algumas questões pessoais se fizeram presentes. 

Primeiro me perguntei: o que quero com esta pesquisa? Compreender o que ocorre com os 

sujeitos com os quais conviverei ou defendê-los de alguma “injustiça” como fazem os que se 

consideram porta-vozes dos fracos e oprimidos? Certamente, minha ingenuidade não seria 

tanta, a ponto de me colocar como um porta-voz de pessoas que nunca me nomearam como 

tal. Consoante já disse na Introdução, o fato de eu ser professor universitário, formador de 

futuros professores, impõe-me uma reflexão sobre o modo como estou contribuindo para a 

formação desses docentes. Em acréscimo, Charlot (2002b) também me fez perceber que, 

como pesquisador, minha contribuição para os sujeitos pesquisados se tornaria mais eficaz se 

analisasse as contradições que, concretamente, os atingem, e que eles não percebem. 

Com base nessa orientação, procurei me manter atento e, constantemente, mobilizado 

para o trabalho de pesquisa, cuidando para que o método e/ou as técnicas selecionadas, na 

construção e análise dos dados, não se mostrassem tão mirabolantes, a ponto de inviabilizar 

todo o processo. No entanto, todos esses cuidados não garantiram a tranquilidade absoluta do 

processo de pesquisa, conforme relatarei mais adiante, pois, como já comentei antes, há 

entraves que só se dão a conhecer se forem trazidos ao texto escrito pelo pesquisador. Nesse 

sentido, a dimensão social de minha relação com o saber se fez bastante evidente por meio das 
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decisões que fui obrigado a tomar a fim de superar os entraves do percurso do trabalho. 

Visto como um diálogo que emergiu do encontro entre sujeitos, este empreendimento 

não se limitou apenas às interrogações e às trocas de uma relação face a face, mas buscou uma 

interação mais ampla na qual estivesse implícito, como sugere Freitas (2003, p. 30), uma 

relação do texto com o contexto. De acordo com essa estudiosa, o “[...] encontro do texto com 

o contexto, isto é, do que está dado e do que se está criando como uma resposta ao primeiro é, 

por conseguinte, um encontro de dois sujeitos, de dois autores.” Isto não significa, porém, que 

os sujeitos pesquisados sejam considerados como autores deste trabalho de tese, mas sim das 

experiências que nele estão sendo narradas. 

Por isso, durante a pesquisa, procurei, por meio do encontro com o outro, a 

possibilidade de uma descrição das relações com o saber que revelassem, por meio do texto 

relatado, outros textos e contextos com os quais estive envolvido. Dessa maneira, procurei 

constituir e preservar aquilo que foi da autoria dos sujeitos pesquisados e o que foi por mim 

produzido, a partir do que eles produziram. Para que alcançasse tais finalidades, fez-se 

necessário conhecer bem o contexto em que viviam e trabalhavam os colaboradores, 

conforme analisarei mais adiante. 

Nesse intuito, convivi com eles durante um mês, antes da pesquisa de doutorado se 

realizar. Consoante observa Souza Filho (1995), o fato de estar entre os sujeitos pesquisados 

tende a diminuir bastante as interferências externas que a presença do pesquisador possa 

causar. Um estudo dessa natureza, segundo os diálogos de Freitas (2002; 2003) com Bogdan e 

Biklen (1994), valoriza os aspectos descritivos da ambiência pesquisada e as percepções 

pessoais dos sujeitos, além de focalizar o fenômeno particular como uma instância da 

totalidade social. Ademais, procura compreender os sujeitos envolvidos e, por meio deles, 

compreender também o seu contexto. 

Dessa forma, seguindo, portanto, essa linha de pensamento, assumi como princípio 

metodológico a ideia de que me constituiria parte das situações que pesquisei, mesmo que, ao 

me aproximar deles, tivesse que adotar uma posição externa. Assim orientado, procurei 

considerar todos os componentes possíveis da situação pesquisada, observando-os em suas 

interações e aproximações recíprocas. Em face disso, este trabalho doutoral, que ouso 

classificar como qualitativa, não se constituiu em razão de seus resultados, mas, de acordo 

com os autores citados, fez-se na compreensão dos comportamentos e significados inerentes 

aos sujeitos da atividade de pesquisa, isto é, de seus próprios pontos de vista e das suas 

relações com o saber. 

Ao tomar como parâmetro os diálogos aludidos anteriormente, Freitas (2002; 2003) 
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mostra que as afirmações a seguir são as dimensões mais detalhadas dessa opção de pesquisa: 

 O texto, ou contexto no qual se dá um determinado acontecimento, é a principal 

fonte dos dados; 

 A situação a ser pesquisada não é, artificialmente, criada para o estudo, sendo 

esta observada no seu processo natural de desenvolvimento; 

 A ênfase na compreensão caracteriza todo o processo de construção dos dados, os 

quais serão, posteriormente, analisados a partir da integração do individual com o 

social; 

 O processo de transformação e mudança do fenômeno pesquisado é foco da 

atividade do pesquisador que reconstrói a sua história para melhor compreendê-

lo; 

 Um dos principais instrumentos da pesquisa é o próprio pesquisador que, em uma 

relação intersubjetiva com os sujeitos pesquisados, constrói sua compreensão a 

partir do lugar sócio-histórico no qual se situa; 

 Os principais critérios norteadores da pesquisa são a profundidade da penetração 

e a participação ativa de todos os envolvidos no estudo, por meio do qual 

pesquisador e pesquisados refletem, aprendem e se ressignificam. 

Levar em consideração todas essas dimensões de pesquisa fez-me convicto de que ao 

pesquisador, ou ao aprendiz dessa atividade, cabe reconhecer os efeitos que sua prática produz 

em relação às realidades humanas e sociais, e que é, realmente, necessário pensar sobre sua 

própria relação com o saber. Tal reconhecimento é o que justifica, então, o fato de Freitas 

(2002) e Bogdan e Biklen (1994) darem uma ênfase especial à contextualização do 

pesquisador, pois, no mesmo sentido do sujeito definido por Charlot, 

 

[...] ele não é um ser humano genérico, mas um ser social [que] faz parte da 

investigação e leva para ela tudo aquilo que o constitui como um ser 

concreto em diálogo com o mundo em que vive. Suas análises interpretativas 

são feitas a partir do lugar sócio-histórico no qual se situa e dependem das 

relações intersubjetivas que estabelece com os [outros] sujeitos. É nesse 

sentido que se pode dizer que o pesquisador é um dos principais 

instrumentos da pesquisa, porque se insere nela e a análise que faz depende 

de sua situação pessoal-social (FREITAS, 2002, p. 29). 

 

Por essa razão, a ética na pesquisa se faz necessária. Tal como diz Fonseca (2001, p. 

37), se é pelo conhecimento que inventamos mundos, então, que possamos e saibamos 



62 

 

inventá-los de maneira decente. Isto significa, em outros termos, que, mesmo se tratando de 

uma invenção, ela possa estar “[...] dotada do mais agudo, sutil e permanente espírito ético, 

visto que o conhecer constitui o mundo ao nomeá-lo, muito antes do que apenas representá-

lo.” Portanto, procurar entender as dificuldades por que passam os professores da EJA 

significou, para mim, aprender que o papel do pesquisador é perceber o que está acontecendo 

na escola e na prática dos professores, e não ter a pretensão de dizer o que eles devem ser ou 

fazer em suas salas de aula, como tão bem exorta Charlot (2002b). 

Na próxima seção, discutirei sobre a Educação de Jovens e Adultos. Caracterizarei a 

EJA como lócus de pesquisa, tópico que precisarei retomar durante a trajetória da pesquisa e 

da escrita da tese.  

 

2.4 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Nas últimas décadas do século passado e na primeira década do século XXI, foi 

preocupação de diversas nações a busca de uma compreensão mais global da Educação de 

Jovens e Adultos, e o problema do analfabetismo, que é comum a todas as nações, exigindo, 

em razão disso, um trabalho coletivo na tentativa de superá-lo.  

No documento intitulado Declaração da Quinta Conferência Internacional de 

Educação de Adultos (DECLARACION...,1997), resultante da Conferência Internacional de 

Educação de Adultos realizada em julho de 1997, na cidade de Hamburgo, Alemanha, o 

direito dos adultos à educação é apresentado como a primeira das 07 questões consideradas 

essenciais ao setor. Ela é definida como a capacidade de ler, escrever e fazer operações 

matemáticas. Já a alfabetização é defendida como um direito humano fundamental e um dever 

da sociedade e dos governos, e, ainda, como fundamento dos demais conhecimentos de que 

todas as pessoas necessitam para acompanhar a rápida evolução do mundo.  

As Conferências Internacionais de Educação de Adultos (CONFINTEAS), 

promovidas, desde 1949, pela UNESCO têm influenciado a evolução do conceito de educação 

de adultos no mundo e as hipóteses acerca de suas finalidades e abrangências. Na Conferência 

de Hamburgo, observei um avanço significativo na concepção de educação de jovens e 

adultos, a qual se apresentou com sendo uma educação ao longo da vida, ampliando a visão 

da EJA atrelada ao Ensino Fundamental, o que reduz a sua importância. Além disso, a 

Educação de Adultos foi considerada o caminho para a superação do alto número de 
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analfabetos existentes no mundo. Essa modalidade de educação é capaz de promover a 

formação do cidadão ativo, com capacidade de participar das mudanças necessárias para a 

melhoria do mundo. Tais avanços foram discutidos e ampliados na VI CONFITEA (2009), 

realizada na cidade de Belém do Pará, Brasil.  

Conforme os documentos resultantes da Conferência (1997), o balanço das realizações 

e problemas da educação de adultos, no contexto internacional e nacional no período de 1985-

1997, indicou que nos últimos anos têm ocorrido algumas mudanças significativas, dentre as 

quais destaquei: 

 

[...] transformações nos objetivos e na prática da educação de adultos; 

educação de adultos entendida como aprendizagem que se realiza ao longo 

da vida, quer seja no desenvolvimento de capacidades, no enriquecimento de 

conhecimentos ou na melhoria técnica e profissional; os macros e 

microefeitos do processo de globalização estão agudizando a necessidade de 

uma instrução universal de adultos. A vulnerabilidade dos países em 

desenvolvimento, as alterações do mercado mundial, gerando desemprego e 

instabilidade econômica, e a revolução tecnológica na era da informática, 

provocando profundas mudanças na representação e comunicação do 

conhecimento, estão tornando indispensáveis o desenvolvimento de atitudes 

humanas como as de saber selecionar, interpretar e aplicar informações; 

observam-se grandes desigualdades no acesso às novas tecnologias da 

informação, que devem estar a serviço da educação, tanto entre países 

desenvolvidos e em processo de desenvolvimento, quanto dentro de cada 

país; há uma forte pressão financeira sobre os sistemas educacionais dos 

países em processo de industrialização para fazer frente à demanda gerada 

pelo aumento da população com menos de 15 anos de idade, em prejuízo de 

investimentos que deveriam ser feitos na educação de adultos. 

(DECLARACION DE HAMBURGO, 1997, p. 07). 

 

Os objetivos projetados para a Educação de Jovens e Adultos pela V CONFINTEA 

(1999) apontam para a formação de pessoas como arquitetos do seu destino, o que, em 

verdade, não se constitui novidade se nos reportarmos às ideias sistematizadas por Paulo 

Freire (1996) sobre o assunto há mais de trinta anos. Pelo que pude depreender das indicações 

ora mencionadas, as tendências da educação de adultos reforçam a preocupação mundial com 

a considerável população excluída do sistema formal de ensino, sobretudo dos países 

economicamente dependentes, como é o caso do Brasil. Seja pelas precárias condições de 

vida, seja por ter tido acesso a escolas de má qualidade, essa massa populacional se defronta 

com a necessidade de realizar sua escolaridade para sobreviver numa sociedade na qual o 



64 

 

domínio do conhecimento ganha cada vez mais importância para o exercício da cidadania. 

Dentro dessa reflexão se faz necessário discutir sobre a Educação de Jovens e Adultos 

no Brasil. Com base no Parecer do Conselho de Educação Básica 11/2000 de 10 de maio de 

2000, a EJA tem três funções: qualificadora, equalizadora e reparadora. Com base neste 

documento, Campelo (2009, p. 211) afirma que “[...] a função qualificadora [...] é o que 

confere uma maior amplitude à EJA, dada a sua perspectiva de educação permanente, da qual 

todos nós deveríamos usufruir, já que a vida é um aprendizado constante.” No tocante a 

função qualificadora, autora diz que “[...] mais do que uma função, é o próprio sentido da 

EJA” (CAMPELO, 2009, p. 211), o que nos remete a compreensão da EJA como uma 

educação desenvolvida ao longo da vida.   

Quanto a função equalizadora, Campelo (2000, p. 212) nos diz que o Parecer 

CNE/CEB n. 11/2000 coloca o princípio da igualdade de oportunidades como ponto de 

partida para que essa função se efetive. E, conclui dizendo que “[...] a função equalizadora da 

EJA é complexa e difícil de ser efetivada.” A função reparadora da EJA, segundo a autora, 

significa “o reconhecimento do poder público de uma “[...] dívida inscrita na história social 

[...]” (CAMPELO, 2009, p. 212). 

Observo, no entanto, que certos princípios pedagógicos aparecem com bastante 

frequência nas reflexões de autores que tratam do assunto, a saber: Freire (2001), Haddad, 

(2001) e outros. Assim, com base nesses autores, apresento algumas pontuações que 

permeiam a discussão e a prática da EJA hoje:  

a) a Educação de Jovens e Adultos deve ser pensada em suas dimensões social, 

política e ética;  

b) os jovens e adultos que buscam o acesso à cultura letrada são portadores de 

saberes, experiências, necessidades e interesses que devem ser reconhecidos 

pelos educadores e articulados com os conteúdos a serem ministrados;  

c) o diálogo é a prática fundamental para que se promova uma educação crítica e 

criativa;  

d) as expectativas dos jovens e adultos que buscam programas educativos não são 

apenas de ordem cognitiva, englobam, também, a aprendizagem de atitudes, 

valores que dizem respeito à sua autoestima e à sociedade. 

Esses pontos constituem para mim um importante subsídio na elaboração de projetos 

curriculares na área da Educação de Jovens e Adultos, já que visam atender às exigências 

culturais da população, podendo ser aplicados a diferentes modalidades de ensino de jovens e 
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adultos. 

No caso específico do Brasil, segundo Haddad (2001, p.2) em uma palestra proferida 

durante o II Telecongresso Internacional de Educação de Jovens e Adultos, os esforços 

necessários para superar o problema do analfabetismo estão associados aos seguintes desafios: 

o primeiro desafio “é a lógica de se buscar um olhar e uma direção para a Educação de Jovens 

e Adultos, e a concepção dessa educação.” Hoje, a concepção que permeia essa modalidade 

de ensino já está registrada no Parecer 11/2000 do CNE/CEB que trata a EJA como uma 

educação permanente, desenvolvida ao longo da vida. Isto significa que estamos tratando do 

jovem e do adulto como cidadão integral, partícipe de sua vida e da sociedade, portanto, 

construtor do futuro. O que quer dizer que a Educação de Jovens e Adultos não pode ser 

tratada de maneira parcial, recortando essa cidadania apenas a partir de alguns aspectos.  

Particularmente, acredito que temos de enfrentar o desafio para chegar à concepção 

mais integral de cidadania, não tratando o adulto apenas sob o ponto de vista da economia. Há 

uma tendência nos tempos atuais de se pensar a Educação apenas sob a lógica da formação 

para o trabalho, do homem produtivo e para a economia. Julgo que é preciso, porém, acima de 

tudo, tratar a educação para a cidadania, para a sociedade com um todo. 

O segundo desafio “[...] é lutar de maneira absolutamente vigorosa contra qualquer 

tendência de jogar a Educação de Jovens e Adultos para o campo das políticas 

compensatórias, da filantropia, da assistência social.” (HADDAD, 2001, p. 2-3). Todavia, tal 

política, infelizmente, tem sido a mais usada nos últimos anos, pois essa modalidade de 

ensino ainda permanece no campo social da filantropia. A favor da Educação de Jovens e 

Adultos, têm atualmente, não só trabalhos, projetos e ações coletivas envolvendo o poder 

público e a iniciativa privada, mas direitos garantidos na Constituição Federal do Brasil, 

metas estabelecidas e um Plano Nacional de Educação e o Parecer CNE/CEB 11/2000. 

Entretanto, não temos uma política que assegure os investimentos, nem tampouco algo que 

possa apoiar as ações necessárias para atingir as metas dentro das diretrizes curriculares que 

nos levem a uma verdadeira Educação de Jovens e Adultos.  

Nesse sentido, Haddad afirma que é preciso de: 

 

[...] uma política para a Educação de Jovens e Adultos que se traduza não só 

em documentos, em declarações, mas praticamente em espaços nos setores 

públicos voltados à educação, uma articulação forte com a sociedade civil e 

com as empresas tendo em vista, o que deve ser feito em cada um dessas 

partes, e ainda, ter recursos específicos voltados para a Educação de Jovens e 

Adultos, programas de formação continuada e inicial, ou seja, uma estratégia 

que possa levar o Brasil a atingir aquilo que se estabelece no plano das metas 
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para erradicar o analfabetismo (HADDAD, 2001, p. 2). 

 

Já o terceiro desafio “[...] é que não se resolve o problema da escolaridade e do 

analfabetismo dos jovens e adultos, sem resolver dois problemas paralelos e de maneira 

permanente, o da Educação Infantil e Fundamental” (HADDAD, 2001, p. 3). Com base nessa 

afirmativa, busquei conhecer um pouco mais sobre esses problemas citados pelo autor. A 

realidade então mostrou que, no que diz respeito à Educação Infantil e Fundamental, é grande 

o número de crianças, com idade de 3 a 14 anos, matriculadas nas escolas de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, embora tenham aumentado os investimentos nesses níveis, 

com inclusive, uma maior abertura da escola pública.  

Contudo, os esforços do poder público para atingir a sua totalidade ainda são grandes. 

O problema, porém, é que esses esforços concentram-se tão somente na permanência da 

criança de pouca idade na escola. Os demais, com idade (14 anos), terminam ficando 

prejudicados, uma vez que, enquanto a criança menor tem a possibilidade de dar continuidade 

aos estudos, o aluno com 14 anos que está frequentando o Ensino Fundamental termina por 

abandonar os estudos, vindo futuramente a ser aluno de projetos e programas da EJA. 

Segundo Haddad, sabemos que, 

 

[...] grande parte das crianças que entra na escola básica, no ensino 

fundamental, não termina essa escolaridade, e apenas 31% dessas crianças 

seguem o ensino médio. Isso significa que essa base ampliada, pela 

qualidade do ensino oferecido, cria um novo tipo de exclusão social, que é 

uma exclusão não mais pela entrada, mas pelo fato de que a criança entra na 

escola, não consegue permanecer e sai. (HADDAD, 2001, p. 4). 

 

Com base nessa problemática, é que temos, hoje, na Educação de Jovens e Adultos, 

um grande número de alunos com idade a partir de 15 anos, que comparado ao número de 

adultos, torna-se bem mais significativo. Isso reflete a exclusão dos alunos com idade entre 6 

e 14 anos do ensino regular, e, ainda, que a Educação Infantil e o Ensino Fundamental 

necessitam de programas que contribuam para a permanência desses alunos na escola.  

O quarto desafio diz respeito à “[...] articulação das experiências envolvendo a 

iniciativa privada, dos governos nacional, estadual e municipal” (HADDAD, 2001, p. 4). 

Essas experiências, evidentemente, tornam o setor público o primeiro responsável por sua 

universalidade, pela sua demanda social. A responsabilidade da sociedade civil e das 

empresas é importante, embora insuficiente para superar o problema do analfabetismo e da 

escolarização. Acredito que a atuação das empresas e da sociedade civil deve somar-se às 
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ações do poder público, uma vez que sem este não se têm condições de superar esse desafio. 

O quinto desafio “[...] é o do analfabetismo como um problema central à Educação de 

Jovens e Adultos” (HADDAD, 2001, p. 5). Para nós, não é possível em uma sociedade que 

pretende lutar para vencer o seu desafio de desenvolvimento, manter um elevado índice de 

analfabetismo.   

No caso do Brasil, a EJA ganha destaque em razão dos indicadores de analfabetismo 

no país. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada 

em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),  

 

[...] o Brasil ainda tem [...] 14,1 milhões de analfabetos entre a população 

com mais de 15 anos. Esse total de pessoas representa 9,7% da população 

[...] Estes índices se agravam quando observamos as regiões brasileiras que 

segundo dados do IBGE (2010), a região Nordeste apresenta um percentual 

de 18,7 da população ainda não saber ler e nem escrever. No tocante ao 

estado do Rio Grande do Norte a pesquisa do IBGE registrou o percentual de 

15,4 a 19% (IBGE, 2010, p. 15). 

 

Diante deste quadro posso inferir que a meta, definida no Plano Nacional de Educação 

(PNE), de erradicar o analfabetismo até o ano de 2010 no Brasil não foi alcançada. Pelo 

contrário, apresenta-se algo distante da realidade brasileira. Acredito que este fato tem levado 

a restrição da EJA ao Ensino Fundamental, em destaque ao nível de alfabetização dos jovens 

e adultos, na tentativa de superar tais indicadores. 

O sexto desafio trata da “continuidade”. É sabido que programas de alfabetização, de 

um ou dois anos são absolutamente insuficientes para garantir que as pessoas tenham um 

domínio básico daquilo que é necessário em termos de escolarização, leitura e escrita. Os 

projetos e programas implantados atualmente para superar o problema do analfabetismo têm o 

caráter temporário e instantâneo, que, em sua maioria, não dá resultado consistente, por isso 

acredito que não adianta elaborar grandes programas ou projetos que não tenham uma 

continuidade. 

Coloquei o problema dessa forma, para mostrar a relevância de uma política pública 

para a EJA e a urgente necessidade de buscar um caminho para superar o grande problema do 

analfabetismo do país. Isso não quer dizer que ignoro as ações realizadas pelo poder público e 

privado e a necessidade de se oferecer um Ensino Fundamental de qualidade às crianças, e 

sim, que a população jovem e adulta, não alfabetizada, necessita de uma atenção especial dos 



68 

 

poderes públicos para a superação da lacuna nas suas vidas escolares.  

No próximo capítulo tratarei das técnicas que utilizei para construir e analisar os dados 

da pesquisa e alcançar os objetivos propostos. Além disso, analisarei as experiências 

singulares que tive com os sujeitos pesquisados. Foram momentos que traduzem um encontro 

com meu outro em seus próprios espaços de atuação, tais como a sala de aula e de 

planejamento. Isto se explica porque algumas dessas experiências serão utilizadas no 

momento da análise e da interpretação dos dados como reforço aos meus argumentos para 

defender a seguinte tese: a relação com o saber e com o aprender do professor da EJA, na 

escola, enquanto experiência de aprendizagem profissional, tem se caracterizado por uma 

fragilidade em suas três dimensões: epistêmica, identitária e social. No entanto, para 

compreender que a fragilidade não implica, necessariamente, uma ineficiência, ineficácia ou 

má qualidade do trabalho do professor, mas um momento na história dessa experiência 

profissional, é preciso realizar uma leitura positiva da ação docente em EJA, focalizando os 

elementos mobilizadores que impulsionam o professor a sua aprendizagem, os sentidos que 

ele atribui a essa atividade e os saberes que privilegia para atender às especificidades do saber 

“educar” jovens e adultos.  
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3 O CONTATO COM O CAMPO DE PESQUISA E A ANÁLISE DA REALIDADE 

ESTUDADA 

 

Na investigação qualitativa em educação, o investigador comporta-se mais 

de acordo com o viajante que não planeja do que com aquele que o faz 

meticulosamente. [...] Seria ambicioso, da sua parte, preestabelecer, 

rigorosamente, o método para executar o trabalho. Os planos evoluem à 

medida que se familiariza com o ambiente, pessoas e outras fontes de dados, 

os quais são adquiridos através da observação direta (BOGDAN; BIKLEN, 

1994, p.104). 

 

A epígrafe, ora apresentada, destaca, com clareza, o conceito de pesquisa com o qual 

me identifico e cujos princípios adotei para a realização deste trabalho de doutorado. Durante 

a sua concretização, convivi, tal como um “viajante aventureiro”, com muitas situações 

imprevistas no “encontro” com os sujeitos que me ajudaram, também, a percorrer a “estrada” 

e a estabelecer o “campo” da pesquisa. Assim, se no capítulo anterior busquei delinear o 

objeto de estudo e explicitar os princípios que orientaram a atividade de pesquisa, ao mesmo 

tempo em que refletia sobre a minha própria relação com o aprender pesquisar, neste capítulo 

pretendo analisar, a partir de tais princípios, o contexto do campo de pesquisa e a metodologia 

utilizada para dar conta desta complexa tarefa, a qual está inserida em uma abordagem 

qualitativa da produção do conhecimento. Logo, ao mesmo tempo em que podemos rotular 

como metodológico, este capítulo já apresenta dados importantíssimos para que se perceba o 

contexto no qual o texto dos professores da cidade de Assú foi construído. 

Descrever tal contexto ajudou-me a analisar melhor os dados, posteriormente, 

levantados. Com isso, considero que o trabalho de doutorado ganha muito de sua coerência 

interna a partir do que apresento neste capítulo. Inicialmente, farei uma análise-descritiva do 

contexto em que se deu a pesquisa, para em seguida, narrar os primeiros contatos que mantive 

com os sujeitos. Dando continuidade ao trabalho, delinearei os procedimentos utilizados para 

a construção, o tratamento e a análise dos dados, ao mesmo passo em que justificarei as 

decisões que foram necessárias para o alcance dos objetivos propostos no projeto da pesquisa. 

Finalizarei, com o resultado das primeiras análises, feitas com base nos dados coletados no 

campo de pesquisa. 
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3.1 O CAMPO COMO ESPAÇO DE ENCONTRO COM O OUTRO: UM EIXO DA 

PRODUÇÃO DO SABER PARA O PESQUISADOR JUNTO AOS PESQUISADOS 

 

Consoante às explicações de Amorim (2002, p. 24), o campo corresponde à construção 

de um lócus para o encontro do outro que auxilia o pesquisador a se situar em sua atividade de 

busca e se relaciona com a pretensão “[...] de descobrir no encontro com o outro alguma coisa 

que se repete e que se faz sistema.” Ao ter essa pretensão como meta, parece ser possível ao 

estudioso das Ciências Humanas atingir a formulação de propriedades acerca de seu objeto, as 

quais lhe garantam a legitimidade científica que a academia exige. Portanto, para que a 

experiência empírica do encontro entre o pesquisador e seu outro e as relações espácio-

temporais dessa experiência sejam definidas, é preciso que se estabeleça o campo no qual o 

referido encontro, em todos os seus obstáculos e possibilidades, possa se organizar como um 

eixo da produção do saber do pesquisador. 

Conforme já havia mencionado anteriormente, no primeiro semestre de 2005 fui 

chamado a assumir o cargo de professor assistente na Faculdade de Educação da UERN. Ao 

tomar posse desse cargo, no Campus Avançado da cidade de Pau dos Ferros/RN, fiz algumas 

visitas a instituições escolares do município, que ofereciam a Educação de Jovens e Adultos, 

em função da necessidade de conhecer esse campo para poder desenvolver projetos de 

pesquisa. Nessas visitas pude perceber o nível de formação inicial dos professores, as 

condições de trabalho e de salário, bem como as características das regiões do município onde 

moravam e, acima de tudo, as suas necessidades. Assim, decidi dedicar-me à pesquisa, tendo 

como campo de estudo a Educação de Jovens e Adultos do município de Pau dos Ferros.  

O desenvolvimento da pesquisa, como já mencionei anteriormente, me permitiu 

constatar as experiências formativas de vida dos professores da cidade de Pau dos Ferros. No 

que concerne ao trabalho na EJA, as dificuldades enfrentadas pelos professores são, 

basicamente: infraestrutura precária das instituições escolares; escassez de tempo para a 

prática de estudo pessoal; elevado número de alunos por professor; a grande evasão escolar; 

poucos recursos pedagógicos disponíveis, especialmente livros; pouca participação familiar e 

ausência de subsídios institucionais para ações de planejamento e de acompanhamento das 

atividades educativas junto aos jovens e adultos, além, acima de tudo, da grande carência de 

formação continuada para os professores. Diante de tais fatores e da probabilidade de uma 

permanência duradoura no município, não tive mais dúvidas em eleger tal modalidade de 

ensino como lócus para pesquisa.  

Com o passar dos anos, transferi o meu trabalho para o Campus Avançado Prefeito 
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Walter de Sá Leitão, na cidade de Assú/RN. No momento, procedi da mesma forma. Busquei 

conhecer a cidade, a educação municipal e a Educação de Jovens e Adultos. Percebi que não 

era muito diferente da realidade do município de Pau dos Ferros/RN. Constatei os mesmos 

problemas na educação e na EJA. Assim, não tive dúvida em continuar meus estudos e 

pesquisas no município, me dedicando à Educação de Jovens e Adultos. Diante disso, elegi o 

município de Assú/RN como campo de pesquisa.   

 

 

3.1.1 A descrição do campo estabelecido e a educação que nele se tem experienciada 

 

 

A cidade de Assú está localizada a 246 km de Natal, capital do estado. Nela vivem, 

atualmente, mais de 48.000 habitantes. Foi elevada à categoria de município por meio da Lei 

Provincial de n. 124, de 16 de outubro de 1845 (PINHEIRO, 2001). É uma cidade que 

valoriza bastante a cultura popular e se tornou conhecida como a Atenas Norte-Rio-

Grandense, ou o município dos poetas, em virtude das muitas manifestações artísticas de 

alguns de seus habitantes, como, por exemplo, o artigo de Ferreira (2007) sobre o poeta 

assuense Renato Caldas. No mês de junho, a administração municipal costuma promover uma 

festa para o padroeiro da cidade, a qual já recebeu o título de “a festa de São João mais antiga 

do mundo”.  

Além disso, Assú é um grande produtor de frutas e, também, de petróleo, 

configurando-se, assim, como uma forte economia dentro do estado do Rio Grande do Norte. 

Por essa razão, a cidade foi a primeira a receber, em 1974, um Campus Avançado da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) após a fundação do seu campus 

sede em 1968, na cidade de Mossoró. 

Em relação à Educação, segundo o relato de Pinheiro (2001), a institucionalização da 

escola pública em Assú deu-se por meio dos Grupos Escolares, os quais se constituíram como 

um passo de modernidade dado pela cidade rumo à instrução de seus munícipes. De acordo 

com a autora, em 1908, o RN seguiu o exemplo dos demais estados brasileiros, criando tais 

instituições, as quais: 

 

[...] utilizavam métodos modernos de ensino nas salas, em substituição às 

Cadeiras de Instrução Primária. Essa modalidade de instituição escolar [os 

Grupos Escolares...] constituía um conjunto de escolas com direção comum, 

embora cada qual mantivesse sua organização interna. Nesse 
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estabelecimento de ensino se desenvolvia o curso primário, traduzido pelas 

escolas infantil e elementar, podendo funcionar com turmas mistas ou por 

sexo. [...] A cidade de Assú, assim como todo o estado do Rio Grande do 

Norte, não contava com prédios destinados ao desenvolvimento de práticas 

escolares. Até então as escolas funcionavam na residência do(a) professor(a). 

A preocupação do poder público estadual em criar estabelecimentos próprios 

ao ensino, atendia às mudanças que ocorreram na economia brasileira, no 

processo de formação do Estado Moderno, durante a primeira metade do 

século XX. Embora de forma emergente, a sociedade brasileira vivia um 

período de industrialização, que exigia a modernidade e racionalidade dos 

setores público e privado (PINHEIRO, 2001, p. 33-34). 

 

 

Tal procedimento ainda orienta as instituições escolares da cidade, as quais tiveram de 

passar por modificações acentuadas tanto no que se refere à estrutura física quanto à forma de 

organização, mormente nos aspectos administrativos e didático-pedagógicos. 

Nesse sentido, de acordo com o que pude constatar, atualmente, a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura administra o funcionamento das escolas públicas municipais 

dividindo-as em 08 Centros Regionais de Ensino (CRE). Há centros que chegam a reunir até 

05 escolas de Ensino Fundamental, as quais funcionam algumas com a modalidade da EJA e 

outras sem. Ao tomar como base esses dados, penso que apresentá-las pode ser relevante na 

medida em que elas tendem a nos fazer ampliar a compreensão sobre a política de educação 

em Assú, possibilitando uma elaboração de hipóteses sobre o que parece ser prioridade, de 

fato, em termos de atendimento educacional para o município. 

Isto se justifica porque a EJA deveria configurar uma experiência educacional de 

jovens e adultos, realizada, conjuntamente, pela instituição educativa, a família e a sociedade. 

Todavia, ela parece ter se tornado uma tarefa, quase que exclusiva, da primeira parte desse 

triângulo. Além disso, a instituição educativa é tomada, na prática, apenas como sinônimo das 

ações empreendidas pelo professor, desconsiderando-se a relevante atuação que deveria ter a 

supervisão escolar, a coordenação pedagógica e, sobretudo o gestor da instituição. Em 

complemento, destaco, ainda, as interpretações equivocadas de alguns setores da 

administração pública acerca do que é uma experiência educativa em escolas, especialmente 

em relação às camadas populares. 

Denuncio, por um lado, “a submissão, o disciplinamento, o silêncio e a obediência” do 

aluno, e por outro, uma “escolarização carente”, realizada, por meio de atividades como a 

alfabetização e a numeralização, em geral ações educativas “pobres e empobrecedoras”. Por 

esse motivo, a educação municipal vem sendo avaliada como detentora de baixos índices de 

qualidade, como uma ação orientada pelos modelos assistencialista e/ou escolar, além de uma 

política que ainda dista da concretização do desejo de melhorar o atendimento aos jovens e 
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adultos. No entanto, não se pode, simplesmente, atribuir tais fatores aos professores e às suas 

limitações, especialmente naquilo que concerne à formação específica que tal campo de 

conhecimento demanda. 

No que diz respeito, especificamente à EJA, a cidade de Assú parece seguir o 

“modelo” de grande parte dos municípios brasileiros, tratando-a como sendo um encargo a ser 

distribuído entre os setores de assistência social, especialmente as escolas, e os órgãos ligados 

à educação, sob cuja responsabilidade está a parte mais significativa da oferta de educação.  

Em todo o município de Assú, é oferecido o atendimento para 29 turmas da EJA, 

atingindo o contingente de 570 alunos, esses dados são referentes à matrícula na EJA no ano 

de 2009. De acordo com esses números, é possível calcular a presença média por turma que é 

de 30 alunos. Essa frequência foi constatada por mim em uma das escolas da EJA, na qual se 

localizam 06 turmas de Educação de Jovens e Adultos, foi nessa instituição que fixei a 

atividade de pesquisa. A escolha se justificou porque considerei que o trabalho de construção 

dos dados poderia render “bons frutos” se eu o vivenciasse, com mais afinco, no dia a dia dos 

professores de uma mesma escola. Por esse motivo, decidi trabalhar na Escola Municipal 

Walter de Sá Leitão de Assú, nome fictício atribuído por mim à referida escola que concentra 

as 06 turmas da EJA. A escolha do nome fictício da escola se justifica por ter uma relação 

direta com a formação dos professores sujeitos deste trabalho e minha atuação como professor 

da UERN, pois esse é o nome do campus da UERN em Assú. 

É importante salientar que o nome da escola é fictício não apenas para resguardar a 

identidade da escola, mas também porque nela a EJA divide espaço com outros níveis de 

Educação Básica. A instituição de ensino trabalha com o Ensino Fundamental (anos finais) 

pela manhã, tarde e noite, mantendo, igualmente, na modalidade de Educação para Jovens e 

Adultos, algumas turmas nesses turnos. Como é possível supor, a EJA não é prioridade nessa 

escola e, por isso, as turmas de jovens e adultos disputam pelo espaço, destinado a outros 

alunos em idade regular de ensino. 

O espaço que é reservado para a EJA se localiza na parte baixa do terreno da escola, 

ao lado da quadra de esportes. Ali, encontra-se um bloco de salas muito pequenas e bem 

próximas umas das outras, o que dificulta o trabalho docente em razão do barulho produzido 

pelos alunos. Desde minhas primeiras visitas à escola no final do ano de 2008, para o início 

da pesquisa em 2009, até o final daquele ano, as aulas foram realizadas no mencionado bloco 

de salas. Como consequência das reclamações constantes acerca da má acomodação dos 

alunos e do pouco espaço para desenvolver as atividades, a prefeitura de Assú, por meio da 

Secretaria de Educação, prometeu reformar e ampliar as referidas salas, no início no primeiro 
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semestre de 2009, antes do começo do ano, nos meses de janeiro e fevereiro. Todavia, isso 

não aconteceu.  

Como tal reforma chegou mais tarde, somente no mês de março, as salas tornaram-se 

inviáveis para qualquer tipo de atividade. Assim, a direção da instituição, juntamente com o 

corpo docente e as famílias dos alunos, decidiu iniciar as aulas, utilizando outras salas porque 

julgou inadmissível um adiamento por mais tempo. Considerou-se, também, que a reforma 

das salas jamais ficaria pronta em um curto espaço de tempo e foi, portanto, nesse cenário 

conflituoso que a pesquisa começou a se estruturar. 

 

 

3.1.2 Os sujeitos da pesquisa 

 

 

Conforme o leitor já pode ter inferido, os sujeitos que colaboraram com a presente 

pesquisa correspondem aos professores e às professoras que assumem as 06 turmas da EJA, 

para este trabalho, chamá-los-ei de “professores”. Com base nos dados coletados por meio das 

entrevistas construí o perfil dos 10 (dez) professores sujeitos da pesquisa.  

Constatei que os professores que trabalham em diferentes níveis da Educação de 

Jovens e Adultos: Nível I – Alfabetização, Nível II – Sistematização Inicial e Níveis III e IV –   

sistematização Final. Para descrever o perfil dos 10 professores que participaram deste estudo, 

elaborei o quadro, a seguir apresentado, por meio do qual se pode ter uma ideia dos principais 

perfis dos sujeitos da pesquisa. 

 

Quadro 01 - Perfis dos sujeitos da pesquisa 

IITTEENNSS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS    QQUUAANNTTIIDDAADDEE  

Sexo Mulheres 

Homens 

05 

05 

Idade em anos 30 a 40 

41 a 50 

51 a 60 

06 

03 

01 

Religião Evangélica (Protestante) 

Católica 

Sem religião definida 

01 

08 

01 

Estado civil Solteiros 

Casados 

02 

08 

Filhos Nenhum 

Somente 1 

Somente 2 

Acima de 2 

01 

04 

04 

01 
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Funções na escola Somente professor da EJA 

Professor da EJA e supervisor escolar 

Professor da EJA e do Ensino Fundamental regular 

 

05 

02 

03 

Estatuto Efetivos 10 

Anos de docência 01 a 10 anos 

11 a 20 anos 

21 a 30 anos 

05 

04 

01 

Anos de docência na 

escola 

01 a 03 anos 

04 a 06 anos 

07 a 10 anos 

Acima de 10 anos 

03 

02 

04 

01 

Anos de docência na 

EJA 

01 a 03 anos 

04 a 06 anos 

07 a 10 anos 

Acima de 10 anos 

02 

07 

01 

00 

Formação Inicial Graduação em Pedagogia 

Graduação em outra área/licenciaturas  

03 

07  

Maior nível de curso 

de Formação 

continuada de que 

participaram  

 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

Curso de Aperfeiçoamento profissional 

02 

00 

00 

08 

Fonte: Adaptado de Lomonaco (1998) 

  

 

O quadro, ora exposto, apresenta um equilíbrio no tocante ao sexo. Vejo, também, que 

50% dos professores trabalham apenas na EJA,,  e que a outra metade desenvolve atividades 

paralelas, apresentando 02 vínculos empregatícios na Secretaria de Educação do Município de 

Assú.  

Além disso, pude observar que eles são, em sua maioria, casados e tiveram, no 

máximo, dois filhos. E, no geral, eles professam ser adeptos da religião católica, havendo 

também os que simpatizam com a evangélica e os que não se definiram por uma religião.  

Percebo um fato positivo no tocante à formação dos professores. Conforme podemos 

observar, no quadro a seguir, eles possuem formação inicial e continuada. Todos eles 

possuem formação em Nível Superior, mas que só foi concretizada após o ingresso na carreira 

do magistério. Logo, constatei que a graduação só foi procurada, quase sempre, como uma 

necessidade de melhorar os conhecimentos e pela busca de melhoria salarial, em alguns casos, 

ocorreu graças à necessidade de continuar trabalhando como docente.   
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Quadro 02 - Formação inicial e continuada dos professores da EJA 

 Professor(a) disciplina Formação inicial e 

continuada 

Nomes Fictícios  

Alfabetizadora Pedagogia  Marta  

Sistematização Inicial Pedagogia + Especialização 

em Alfabetização 

Gilka 

Língua Portuguesa Letras habilitação em Língua 

Portuguesa 

Eliete 

Matemática Matemática Raimundo 

Ciências Biologia  Pedro  

Historia História + Especialização em 

Ensino de História 

Wanja 

Geografia História João Maria  

Língua Inglesa Letras com habilitação em 

Língua Inglesa  

Irene 

Educação Física Educação Física José 

Artes Pedagogia Anselmo 

    Fonte: Pesquisa (2009)  

 

Apesar das diferenças individuais, os docentes moram na mesma região da cidade de 

Assú e, por isso, compartilham de certas experiências que são semelhantes, as quais 

contribuem para aproximar os seus modos de vida na cidade. Vivem, em sua maioria, em 

bairros populares da cidade onde prevalecem construções de casas simples, nas quais se pode 

constatar a convivência multifamiliar, ou seja, em uma mesma casa moram mais de 01 

família, as quais são constituídas pelos relacionamentos dos filhos deles que, por falta de 

condições financeiras, acabam morando na casa dos pais, após o casamento. 

Por essa razão, a sociabilidade que se pode constatar ali é regida pela cooperação e 

pela ajuda mútua entre os moradores do bairro. A tendência, nesse caso, é o estabelecimento 

de importantes relações de vizinhança, especialmente por se tratar, às vezes, de membros de 

uma única família. Ademais, as condições socioeconômicas dos moradores favorecem a sua 

aproximação em torno das dificuldades e dos muitos problemas que lhes afligem na 

cotidianidade, e para os quais eles têm de encontrar soluções pensando na coletividade. 

Nessa região da cidade, é comum a violência familiar, prevalecendo o espancamento 

das mulheres pelos seus cônjuges e, também, dos filhos como forma de castigo. A violência 

na rua também é flagrada nos acidentes de trânsito, visto que o acesso ao bairro se dá por 

meio de uma rodovia estadual bastante movimentada. Além dessas ocorrências, há,  ainda, os 

casos de homicídios, que são comuns, inclusive quando o alvo são os jovens e adultos. 

No entanto, o bairro onde moram os professores também oferece um razoável serviço 

de saúde por meio do Hospital Regional de Assú, no qual se realizam atendimentos de 

emergência, consultas e pequenas cirurgias. Além do hospital, os moradores podem contar 
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com uma assistência odontológica e com o serviço dos Agentes Comunitários de Saúde. 

Mesmo que tais serviços possam ser ainda insuficientes, os moradores dessa região podem se 

deslocar com facilidade, contando com os serviços de transporte urbano e interestadual, os 

quais funcionam, paralelamente, aos serviços de táxi e de moto-táxi, que são bastante comuns 

no município. 

No que concerne ao lazer e aos lugares onde as pessoas possam se encontrar, a cidade 

tem muito pouco a oferecer. Por esse motivo, além de eventos promovidos pelas igrejas e de 

algumas manifestações culturais, especialmente as do período junino, a escola é o espaço 

principal de convivência social para os professores e alunos. Nesse sentido, posso inferir que 

o local de trabalho assume um lugar preponderante na vida desses sujeitos. Isto explica, 

inclusive, algumas afirmações acerca da escola que denotam insatisfações com aquele 

ambiente, haja vista a sua estreita relação com a ideia de um desgaste físico e emocional 

promovido pelo trabalho. 

A respeito dos nomes dos professores, mesmo que eles tenham me autorizado utilizar 

as suas falas no final do trabalho de pesquisa e sem o menor constrangimento, optei por criar 

para cada um deles um nome fictício com o qual gostaria de identificá-los no relatório da 

Tese. Obviamente, esses nomes seriam conhecidos somente por mim. Além de resguardar o 

nome real dos sujeitos, foi possível estabelecer, desse modo, um diálogo ainda mais fecundo 

com eles, a partir da sua denominação na pesquisa. Assim sendo, os professores passarão a ser 

chamadas neste relatório pelos seguintes nomes: Marta, Gilka, Eliete, Raimundo, Anselmo, 

João Maria, Wanja, Irene e José. Esses nomes foram escolhidos com base num critério 

representacional. Os nomes são de professores que passaram pela minha vida escolar e ex-

alunos meus.  

 

 

3.2 A ENTRADA NO CAMPO E A DIMENSÃO EPISTÊMICA DA RELAÇÃO COM O 

SABER DOS PROFESSORES DA EJA. 

 

 

Os primeiros contatos que mantive com os atores da escola aconteceram no final do 

último semestre de 2008. Todavia, não considero que a pesquisa tenha se iniciado nesse 

período, posto que não havia nada ainda muito estruturado para isso. Minha intenção era fazer 

o reconhecimento dos espaços na escola e estabelecer algumas relações iniciais com os 

sujeitos, a fim de melhor planejar a pesquisa. Além disso, conforme sugerem Bogdan e Biklen 
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(1994), estava a perseguir a finalidade de deixar os sujeitos tão à vontade que pudessem 

chegar ao ponto de me fazerem confidências. 

Essa foi uma tarefa bastante difícil, especialmente no caso dos professores da EEJJAA, 

visto que no início do trabalho eles se mostraram um pouco “incomodados” em virtude de a 

minha atenção se voltar, de maneira mais acurada, para as suas atividades. Embora já 

conhecesse algumas pessoas da escola, com quem mantive os primeiros contatos em outras 

ocasiões, meu interesse pelos professores da EJA, suas formações, suas práticas e discursos se 

tornava evidente para todos e, de certa maneira, isso os incomodava. Assim, em consequência 

de tal interesse, aliado ao fato de eu ter me apresentado como professor da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte do Campus Avançado Walter de Sá Leitão, alguns receios e 

expectativas surgiram entre alguns e aberturas de outros. Tal fato pode ser explicado pela 

formação adquirida no campus onde trabalho como professor e a boa relação que alguns 

professores mantiveram com a instituição, dando credibilidade a ela.   

De acordo com os trechos a seguir, percebemos que uma primeira sensação que eles 

tiveram a meu respeito foi a da chegada de alguém que sabia mais do que eles e que estava ali 

para “inspecionar” os seus trabalhos. 

 

Eu achei que você era um [...] que vinha pesquisar o quê que a gente... o quê 

que a gente tava fazendo com os alunos, se a gente tava sa... é sabendo lidar 

com eles, o quê que a gente tava fazendo, se o que a gente tava fazendo era 

certo, ou era errado... eu pensei também que você vinha até nos auxiliar no 

planejamento da gente (GILKA, 2009). 

 

Eu imaginava que você ia ficar nas salas de aulas observando a gente, como 

seria o nosso trabalho, se eu estaria trabalhando bem, se não. Assim... 

Imaginava também que você fosse ensinar alguma coisa pra gente, né? 

Alguma coisa que a gente ainda não sabe ou quer aprender. Era isso que eu 

imaginava, mas principalmente que você ia ficar observando nas salas de 

aula (risos). Então eu já pensava assim: Meu Deus, será que ele... será que 

ele vai gostar do meu trabalho? Será que ele vai achar que eu tô trabalhando 

bem, ou não? (MARTA, 2009). 

 

Eu não conheci você igual com as outras meninas, né? Você lembra? Eu não 

te vi logo que você chegou. Então, eu cheguei aqui uma manhã, e você já 

tinha vindo um dia... acho que a tarde! Não sei como foi o seu primeiro dia 

aqui! Eu sei que eu não te avistei de jeito nenhum! De forma alguma eu o vi! 

Então, conversando com os colegas e eles me dizendo que tinha essa pessoa 

na escola, eu disse: eita! Veio fiscalizar o nosso trabalho! (risos) Eu disse: 

pelo amor de Deus! (JOÃO MARIA, 2009). 

 

Essas falas foram gravadas em conversas espontâneas com alguns professores. 

Conforme podemos perceber, minha presença despertou, no início, a construção de uma 
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imagem de alguém que vinha para avaliar o trabalho e que, a partir dessa avaliação, poderia 

propor mudanças no modo de conduzirem suas práticas docentes na escola. 

É compreensível que os professores tenham pensado dessa maneira, porque seus 

comentários não são de toda sorte infundados. Eles vêm confirmar o que Charlot (2002b) 

observa sobre o relacionamento que comumente se estabelece entre os professores da 

Educação Básica e os pesquisadores que frequentam as escolas. De acordo com o autor, esse 

relacionamento 

 

[...] é, muitas vezes, vivido pelos professores como situação de avaliação, 

numa relação hierárquica: o professor formador pertence à universidade e a 

universidade despenca nas cabeças a hierarquia do saber. [...]; e qualquer que 

seja o comportamento do professor da universidade, por mais simpático que 

seja, o professor [da educação básica] vai sentir-se avaliado, vai sentir uma 

hierarquia intelectual (CHARLOT, 2002b, p. 92). 

 

Apesar de todos os cuidados que os pesquisadores procuram tomar, é sempre possível 

que essa impressão inicial seja tecida na situação de pesquisa, como ficou bem evidente no 

comentário da professora Eliete, a seguir exposto: 

 

Quando eu perguntei por você, me disseram: Ele veio aí ontem. Fiquei um 

pouco preocupada, mas aí a minha amiga me disse: - Não, mulher, ele é uma 

pessoa tão bacana! Aí, eu disse: - Sim, eu sei!! Então, aí foi criando [...] criei 

essa imagem antes de lhe conhecer, né? Então, eu lhe vi outras vezes. Você 

chegou... a gente nem chegou a conversar! Você sentou ali à mesa e só disse 

assim: - Acho que você não estava no dia que eu vim, não é? Eu disse: - 

Não, não estava! E eu um pouco tímida. Você [...] esse doutor, aí, que eu 

não... nem sei quem é! Primeiro eu vou estudar pra pisar no terreno, e aí 

você muito espontâneo, uma pessoa muito bacana, e a gente foi vendo que 

não era nada disso (ELIETE, 2009). 

 

De acordo com essa fala, parece-me coerente a afirmação de Bogdan e Biklen (1994),  

a qual afirma que todo início de trabalho investigativo comporta um risco que pode, 

dependendo da condução do processo, minar a qualidade do trabalho de campo, essas são, 

exatamente, as fragilidades por que passa o estabelecimento das relações entre o pesquisador 

e os seus colaboradores. Ciente desse risco, procurei ganhar a confiança dos professores por 

meio de um contato diário, sem muitas perguntas e deixando-os bastante a vontade para 

responder, ou não, uma ou outra indagação que, por ventura, fosse feita. 

O estreitamento dessa relação de confiança começou a acontecer por meio dos 

encontros mensais para o planejamento. Quando cheguei à escola para realizar, efetivamente, 

a pesquisa em 2009, já se havia passado um bom tempo desde a minha primeira visita. 
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Estávamos em março de 2009 a espera de que as salas de aula da EJA ficassem prontas para 

receber os alunos. Por causa desse contratempo, a solução que a diretora da instituição 

encontrou, juntamente com os professores e alunos, foi a de realizar as aulas apenas aos 

sábados, uma vez que, durante a semana, as salas de aula estavam disponíveis apenas para as 

turmas do Ensino Fundamental (EF).  

Nesse contexto, para não ficar sem ocupação durante a semana, os 10 professores 

vinham à escola, de terça a quinta-feira, para realizarem o planejamento das aulas do sábado. 

Ele acontecia na sala dos professores, lugar onde se reuniam todos os docentes da escola, 

tanto na hora do intervalo como em outros momentos. Conjugada a ela, estava a sala da 

Supervisão Escolar, função que era desempenhada por 04 profissionais, 02 das quais também 

exerciam o trabalho de professora da EJA..  O ambiente era muito agradável, com uma boa 

ventilação. No entanto, era muito barulhento em virtude da proximidade às salas de aula. 

Havia uma mesa grande em volta da qual aconteciam as reuniões e onde as 04 

supervisoras atendiam, em forma de revezamento, tanto aos professores da EJA quanto aos do 

EF. Durante o planejamento das aulas da EJA, o trabalho da supervisora que estava conosco 

se reduzia a dar um suporte aos professores no que concerne ao material que iriam precisar 

para planejar. Desse modo, o seu trabalho consistia em expor muitos livros didáticos da EF 

(tendo em vista que a escola não dispunha de livros, específicos, para a EJA) sobre a mesa da 

sala, providenciar as cópias das tarefas no mimeógrafo, além de suprir a necessidade de outros 

recursos tais como: papel ofício, cartolinas, lápis e pincéis. 

Esses materiais eram utilizados para a elaboração de exercícios, que envolviam a 

leitura e a escrita com os alunos e demais atividades das disciplinas. A essas atividades era 

dada uma ênfase especial, já que as professoras da alfabetização e sistematização inicial 

falavam de uma certa pressão, por parte dos alunos, em razão do fato de que os alunos “não 

estavam aprendendo nada” na escola. Segundo os professores, essa expressão era comum 

entre os alunos, porquanto para eles, eles já deveriam, no mínimo, saber ler e escrever, 

utilizando, corretamente, o alfabeto. A partir dessas constatações, percebi que as turmas da 

EJA se configuravam como classes de alfabetização para alguns alunos, mesmo em níveis 

diferentes ao da alfabetização. Portanto, para atender às necessidades dos discentes, os 

professores quase que restringiam as ações de ensinar a ler e escrever às técnicas didáticas 

para alfabetizar jovens e adultos. Destaco que essa atitude era praticada pelos professores, 

independente da disciplina que lecionavam. 

A concepção da EJA ––  de alfabetizar, ensinar a ler e a escrever, justifica tanto esforço 

no sentido de que os alunos dos níveis I e II da EJA e demais níveis aprendessem as letras do 
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alfabeto, a ler e a escrever, mesmo já estando no nível III e IV. Isto revela a limitação 

conceitual dos professores sobre a EJA. A concepção materializada nas ações dos professores 

limita essa modalidade da Educação apenas ao processo de alfabetização, distanciando-se da 

concepção da EJA enquanto educação permanente, desenvolvida ao longo da vida e 

avançando nos demais níveis de ensino. A partir dela, comecei, então, a ficar atento às 

nuances da relação epistêmica com o saber dos professores, sobretudo no que concerne ao 

ensinar, enquanto ações indissociáveis que constituem a Educação de Jovens e Adultos. 

Vejamos algumas falas dos professores: 

 

A professora tem de ensinar, e dar aquele amor que o aluno está 

necessitando e que os pais não deram. Entendeu? Então, se ele vem a nossa 

procura, a gente tem de abraçar! Entendeu? Tem de abraçar! Procurar 

abraçar aqueles alunos, porque elas são carentes! (MARTA, 2009). 

 

Eu acho que educar é... é... transformar! Certo? Como eu acabei de dizer, 

transformar em cidadãos, né? Ele vai desenvolvendo e vai ter que... como é 

que se diz?... dia a dia, passo a passo, ele vai ter que ir descobrindo... não é 

isso?... o rumo de sua vida... dentro da educação. Entendeu? (RAIMUNDO, 

2009). 

 

Eu acho que a leitura e escrita pra o aluno na Educação de Jovens e Adulto, 

ele é tudo, né? Quase tudo! Não é tudo porque a gente sabe que na educação 

de jovens e adultos não e só isso. A socialização é muito importante para um 

aluno! Desde cedo! Mas, a gente pode criar as condições para que tenham os 

conteúdos e que o aluno  nem perceba que está estudando “a”, “e”, “i”, “o”, 

“u”, o alfabeto, a ler e escrever,  entendeu? (ELIETE, 2009). 

 

Como podemos perceber, o processo de objetivação-denominação dos professores 

para o que é ensinar revela uma necessidade apresentada pela defasagem do ensino e uma 

aproximação das ações educativas desenvolvidas na EJA. No entanto, essas ações não deixam 

de ter, na visão dos professores, um caráter de complementaridade. Para eles, a leitura e a 

escrita vêm em primeiro plano, e, em seguida, por meio de atividades socializadoras, 

envolvendo o sistema de escrita alfabética, devem oferecer o saber necessário ao  

desenvolvimento intelectual e moral do aluno, bem como a sua socialização. 

Por se tratar de jovens e adultos ensinar o alfabeto e as vogais são os conteúdos mais 

indicados, na concepção dos professores, para que eles comecem a ter contato com a língua 

escrita e, assim, cheguem à alfabetização como meta principal da atividade de educar. 

 

Alfabetizar é ensinar o básico. Eu acho, assim, conhecer as letras, fazer o 

nome, certo? O que a gente faz no planejamento! Eu acho que isso serve, 

assim, pra quando o aluno chegar no Ensino Médio pelo menos já sabendo o 
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básico. E, aí, num vai ter muita dificuldade (MARTA, 2009). 

 

Alfabetizar vai de acordo com a cabeça de cada um, porque tem aluno  que é 

mais fácil, ‘pega’ mais fácil! E tem aluno que a gente tem muito trabalho e 

num consegue chegar ao objetivo que a gente quer! Por isso, ... alfabetizar é 

muito difícil! É muito difícil de entrar as coisas... não sei se é porque ele tem 

problema em casa, e quando chega na sala de aula ele fica muito agitada, 

num quer prestar atenção! Eu num sei... porque acontece isso! (ELIETE, 

2009). 

 

Como é possível observar, o sentido de alfabetizar para essas professoras inclui não 

somente o ensino das letras, mas também outros conteúdos culturais básicos para que os 

alunos estejam bem preparados para entrar no Ensino Fundamental e Médio. Isto se justifica 

porque elas entendem que os alunos na EJA devem manter algum contato com o sistema de 

escrita alfabético, com a leitura e a escrita. Entretanto, é preciso que esse contato seja 

significativo para eles, e que se dê de maneira natural, sem as artificialidades de uma 

escolarização infantilizada.  Um exemplo do efeito dessas artificialidades pode ser observado 

no próprio comentário de Eliete a respeito da preferência dos alunos pela brincadeira e  

conversa em detrimento dos exercícios de escrita que lhes são propostos. Assim, a preferência 

pela brincadeira, ocasiona, sem dúvidas, uma ausência de sentido desses exercícios para os 

alunos. 

Tal como preconiza Vygotsky, não se pode negar que 

 

 

[...] o ensino tem de ser organizado de forma que a leitura e a escrita se 

tornem necessárias [aos alunos]. [...] uma necessidade intrínseca deve ser 

despertada nelas e a escrita deve ser incorporada a uma tarefa necessária e 

relevante para a vida. Só então poderemos estar certos de que ela se 

desenvolverá não como hábito de mão e dedos, mas como uma forma nova e 

complexa de linguagem (VYGOTSKY, 2000, p. 155-156). 

 

Destacar essa assertiva desse pensador russo é relevante para pensarmos sobre os 

exercícios que eram propostos pelos professores aos alunos da EJA. Entretanto, como já 

adverti, não tenho a intenção de julgar como certa ou errada tal proposta; pretendo, tão 

somente, compreender para explicar a razão pela qual, e o modo como, eles organizam a 

experiência educativa de seus alunos. 

 

Eu acho que o melhor método é aquele que o aluno aprende, que ele 

consegue assimilar. Então, se eu vou pra sala de aula, eu tenho que... se é 

adulto, eu tenho que levar o interessante. É muito mais prazeroso pra um 

adulto ir pra sala de aula fazer atividades interessantes para ele. É muito 
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importante que a gente pense nisso, né? na hora, ali, de planejar!  (ELIETE, 

2009). 

 

Os exercícios planejados para os níveis I e II eram utilizados, também, pelos 

professores dos níveis III e IV de Língua Portuguesa e demais disciplinas. A maioria desses 

exercícios era direcionada à fixação da leitura e escrita pelos alunos. Na fala ora apresentada, 

percebemos a atenção ao termo “interessante”, visto pela professora como ponto inicial para 

as atividades desenvolvidas em sala de aula. Apesar da presença dessa preocupação e de 

procedimentos específicos na EJA, o principal objetivo da atividade das professoras, como já 

foi dito de outro modo, era preparar os alunos para os ensinos subsequentes por meio da 

apropriação do sistema de escrita alfabética, da leitura e escrita.  

Em outro momento do planejamento, as próprias professoras pareciam perceber que 

tais livros didáticos pretendem direcionar a capacidade de compreensão dos alunos jovens e 

adultos. Porém, elas diziam que ficavam meio perdidas porque tinham vontade de assumir 

uma postura mais construtivista, menos tradicional, mas tinham dificuldades para isto, e que 

os alunos diziam que elas estavam “enrolando aula”, ou seja, usando a brincadeira ou outras 

atividades como desculpa para passar o tempo e não ensinar. 

O curioso é que não havia na escola nenhuma mobilização para que os professores e 

alunos da EJA pudessem participar das discussões acerca da proposta pedagógica da escola, o 

que talvez os fizessem compreender melhor a natureza da EJA. Ademais, os professores 

pareciam não ser vistos como profissionais que estudaram e se prepararam para assumir as 

suas funções docentes em sala de aula da EJA.  

Compreendo que os professores devem ter autonomia para saber como agir em sala de 

aula. Mas, pelo que pude depreender de suas falas, e do que presenciei, a opinião e a atitude 

dos alunos e da direção da escola são o que norteiam grande parte do trabalho docente. Como 

eles se reuniam durante a semana para elaborar as suas aulas, foi por meio dessas reuniões que 

consegui me aproximar de todos eles ao mesmo tempo, a fim de explicitar os interesses da 

pesquisa. Na primeira dessas reuniões, fui muito bem recebido pelo grupo com palavras de 

boas vindas e, após as apresentações coordenadas pela diretora da escola, recebi um “recado” 

muito claro. Uma das professoras, chamada Gilka, disse que eu era muito bem-vindo, mas 

deixou escapar, em outras palavras, que sua disponibilidade para cooperar comigo tinha um 

preço. 

Segundo a mencionada professora, a minha convivência poderia se dar em forma de 

troca, pois se eu estava ali para aprender com eles, eu também poderia dar alguma 
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contribuição para a melhoria dos seus trabalhos. Além disso, a professora Gilka me solicitou 

que não “observasse” apenas as suas falhas, posto que eles também se colocavam na posição 

de quem quer e precisa aprender sempre mais. Entendi o “recado” e me pronunciei acerca das 

intenções deste trabalho. Contudo, apesar das explicações com relação à pesquisa, uma 

expectativa se mostrou, constantemente, presente nos comentários dos professores a respeito  

do que eles imaginavam em relação às minhas visitas na escola. 

 

Eu pensei que você ia ajudar a gente bastante, né? É... é passar novos 

conhecimentos pra gente, fazer um curso, alguma coisa pra gente! Foi só 

isso o que eu imaginei (ELIETE, 2009). 

 

Bom, quando falaram, assim, que vinha um professor pra trabalhar com a 

gente. Eu disse: Oh! Coisa boa! Só assim ele vai ajudar a gente! Vai ser 

ótimo porque, assim, vamos ter mais conhecimento ainda! Aí, quando você 

chegou, né? Se apresentou e tudim, eu disse: - Esse aí é o professor? A 

diretora disse: - É. Aí, eu achava assim que você vinha trabalhar com a 

gente! Assim que você vinha passar... os seus conhecimentos pra gente, 

entendeu? Eu disse: - Oh! Coisa boa! (risos) Então, vai aumentar mais os 

conhecimentos da gente! (JOÃO MARIA, 2009). 

 

Diante desses comentários, fiquei receoso de não conseguir desfazer tal expectativa, 

pois ela não correspondia ao meu intuito naquela escola. Como se pode perceber, os 

professores estavam ávidos por uma ajuda em relação ao trabalho docente deles. Nesse 

sentido, depositaram em mim as expectativas dessa ajuda, visto que a coordenação 

pedagógica da escola não estava atendendo às necessidades profissionais daqueles 

profissionais. Além dessa expectativa, a resistência silenciosa a minha presença se fazia 

mostrar, constantemente, por meio de perguntas, tais como: Estou fazendo certo? Será que é 

assim que eu devo fazer? O que você está achando de nosso planejamento? Apesar de 

responder, calmamente, a essas perguntas, sentia que eles estavam atravessados por um ranço 

avaliativo em relação a mim. 

Acredito que esse tenha sido um dos principais conflitos da minha relação com a 

alteridade naquela escola. Foi preciso dizer que eu não viria mais aos planejamentos porque 

os professores não haviam compreendido os meus propósitos. Disse-lhes que não estava ali 

para julgar ou avaliar o trabalho deles nem tampouco para dar um curso sobre a EJA, já que 

eu tinha o objetivo de aprender sobre isso com eles. Depois desse momento, eles passaram a 

não tocar no assunto com tanta frequência e amenizaram os comentários com relação as 

minhas observações, embora não tenham deixado, completamente, de fazê-lo. 

Na compreensão dos professores, caso fosse minha intenção dar aulas, ou prestar uma 
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espécie de assessoria para eles, eu deveria passar-lhes alguns conhecimentos. Essa ideia de 

formação baseada no repasse de conhecimentos parece ter sido construída de maneira bastante 

sólida entre os sujeitos daquela escola. É como se todos tivessem introjetado a imagem do 

formador como alguém cuja função é passar conhecimentos para os seus formandos. Desse 

modo, a postura dos professores diante do saber parece ainda distante de um Eu epistêmico, o 

qual, para Charlot (2005), é o sujeito como puro sujeito de saber, que se inscreve no âmbito 

da universalidade, da objetividade, e que é distinto do Eu empírico, porquanto este diz 

respeito ao Eu envolvido em experiências de natureza cultural, moral e social e denunciadora 

de uma experiência de formação que remete, frequente e culturalmente, à noção de um 

repasse professoral. 

Os sujeitos não percebem que sem o mínimo de desafio e de esforço intelectual, por 

meio do simples repasse, os conhecimentos pouco serão transformados em uma rica 

experiência de construção e reconstrução de saberes. Essa interpretação do ato de aprender 

para os professores me remete a Mrech (2003) quando assegura que a internalização de certos 

símbolos e imagens 

 

[...] não se dá de uma forma isenta. Há uma erotização dos símbolos e das 

imagens que faz com que os sujeitos não queiram se desligar de certas 

ideias, certas práticas, certos procedimentos. Com isto, a internalização dos 

símbolos e das imagens apresenta uma outra face: a da estagnação e 

paralisação dos saberes (MRECH, 2003, p. 34). 

 

E uma vez paralisados, os saberes não se renovam porque o seu processo de 

construção por meio da incorporação do que é novo também estaciona, evidentemente. 

Desse modo, com fulcro nessas reflexões, para que eu não alimentasse mais ainda as 

expectativas dos docentes, foi preciso contextualizá-los sobre como e o porquê eu deveria 

estar com eles, e, também, deixar claro que não eram as suas falhas que me interessavam, 

mas, exatamente, o contrário: os muitos “dribles” dados na contradição imposta à realidade de 

professor da EJA, especialmente em razão do fato de trabalharem com jovens e adultos e em 

condições tão adversas como aquelas. Percebi que eles ainda não haviam compreendido que a 

minha pesquisa buscava descobrir a rota de suas pequenas vitórias quanto à superação das 

dificuldades cotidianas e o processo formativo deles. 

Um dia, uma das professoras começou a falar para as colegas de trabalho, em claro 

“tom de brincadeira”, que iria ser contemplada com uma medalha, pois o professor, no caso 

eu, estava ali para constatar a sua eficiência como profissional com 28 anos de trabalho pela 

educação, e que nunca havia se deixado abater pelo cansaço ou pela insatisfação.  
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Assim, um de seus colegas assaltou-lhe o turno, dizendo que gostaria de saber se ela 

também “se garantia em outro setor”. A palavra “setor” era usada ali, pelo professor, como 

uma referência implícita à vida sexual da colega, ou seja, se ela “também era incansável na 

cama”. Nesse momento, interpretei que minha presença já não se fazia mais tão estranha, eu 

não me sentia mais um estrangeiro no país dos professores da escola. A liberdade com que 

teciam tais brincadeiras me levava a interpretar aquilo como um convite a participar daquela 

atmosfera “íntima” e amistosa, em outras palavras, essa era uma expressão clara de que eu 

havia sido aceito no grupo. Após esse período, os professores desviaram o foco de seus 

comentários, passando a me ver agora como um possível “canal de comunicação”, por meio 

do qual as suas vozes poderiam ganhar um eco desejado. 

Essas duas situações que vivenciei junto aos professores da escola me fizeram recordar 

a discussão de Charlot (2005, p. 75) acerca dos universais da situação de ensino. Os 

universais se referem às “características que estão relacionadas à própria natureza da atividade 

e da situação de ensino, quaisquer que sejam, aliás, as especificidades sociais, culturais, 

instrucionais dessa situação.” Com base no que aventa esse estudioso francês, e nas 

experiências que estou relatando, parece-me que poderíamos também falar em universais da 

situação de pesquisa, considerando, pois, as especificidades do paradigma adotado. 

Consoante informação sobre a pesquisa em educação na França, Charlot (2002b) diz 

que quando se vai a uma escola para pesquisar, 

 

[...] muitas vezes os professores [...] dizem: ‘Vocês têm que lhes dizer’. 

Quem é ‘lhes’? Um conjunto vago dos poderes e das autoridades supremas. 

O pesquisador é percebido como um meio para lhes falar, falar a todas essas 

pessoas que nunca vimos na nossa escola, pessoas que têm que saber o 

quanto é difícil trabalhar nessa escola. Tudo isso vai tornar mais difícil o 

relacionamento entre o pesquisador e o professor (CHARLOT, 2002b, p. 92, 

grifos do autor). 

 

Procede dessa dificuldade no relacionamento entre o pesquisador e o professor o fato 

de que, muitas vezes, os sujeitos podem assumir duas posturas. Ou eles despejam sobre o 

pesquisador as suas angústias e expectativas ou se retraem por temer em falar certas coisas 

que possam comprometê-los junto às pessoas hierarquicamente superiores. Vejamos, então, 

alguns exemplos nos quais os professores com quem conversei assumem essas duas atitudes. 

 

Dentro da sala há muitas dificuldades! Mas, ...Existem também os 

planejamentos que a gente tem dificuldade, porque eu acho que assim o 

suporte é pouco, né? Eles não têm muita coisa pra nos oferecer. Eu vejo isso. 

As pessoas não estão preparadas pra estar ali com a gente! Não tem essa 
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bagagem toda... eu sei que não (GILKA, 2009). 

 

Quando eu assumi a sala de aula, a coisa não foi tanto como eu imaginava. 

Porque existem algumas falhas... a gente tem algumas dificuldades. Às 

vezes, a gente planeja e quando chega na sala de aula é tudo diferente. Às 

vezes, falta muita coisa pra gente (ELIETE, 2009). 

 

Eu não pensei mal de você, não. Mas, quando você disse assim: ...uma 

entrevista. Eu disse: Ai, meu Deus do céu! Ele vai me botar numa saia justa! 

(ANSELMO, 2009). 

 

- Você sente prazer em vir pra aula de manhã? em vir para a escola?Essa é 

uma pergunta meio comprometedora (RAIMUNDO, 2009). 

 

A fala dos professores revela que eu poderia levar, por meio da pesquisa, essas 

insatisfações ao conhecimento daqueles que administram a educação na escola, e, até, no 

município. As angústias dos professores aparecem ora abertas como a que Gilka aponta sobre 

o planejamento, e ora escamoteadas como o faz Eliete ao não revelar diretamente as falhas 

que ela vê em relação à escola. 

Já no caso de Anselmo e Raimundo, o medo do compromisso com o que estaria posto 

em suas palavras os fizeram temerosos, a tal ponto, que confessaram o quão comprometedora 

seriam algumas perguntas da entrevista para eles. Apesar disso, não desisti de tentar uma 

aproximação maior com os professores.  

Depois de uma semana, percebi uma ligeira mudança nos comentários e na maneira 

como os educadores passaram a me “olhar”. Parecia que eu não representava mais uma 

ameaça que chegava à escola, nem tampouco uma pessoa que iria encontrar defeitos em seus 

trabalhos. Os alunos já aceitavam responder uma pergunta ou outra e também me chamavam 

de “professor”. Entretanto, ainda havia alguns professores com medo que os alunos fizessem 

bagunça na sala de aula e que ocorresse algum tipo de incidente com eles. Considero que os 

momentos de aproximação com os professores em sala de aula foram experiências bastante 

relevantes para que eu entendesse certas afirmações e pudesse conquistar a confiança e a 

simpatia deles. 

Acredito que esses momentos também foram essenciais ao ponto de proporcionarem 

uma abertura maior durante as entrevistas que realizei, posteriormente. Porém, antes de 

chegar a realizar as entrevistas, ouvi dos professores algumas afirmações que me fizeram 

sentir que estava no caminho certo dentro do processo da pesquisa. As falas dos professores, a 

seguir, podem demonstrar muito bem essas impressões. 
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Antes de você se apresentar, né, assim, eu pensei: ele veio observar a gente! 

(risos). Ele veio observar! Assim, a gente na nossa sala de aula, né? E 

observar tudo! Pra saber se a gente tava fazendo tudo certo! (risos). Mas, 

depois que você começou a falar, aí eu já senti uma pessoa amiga. Hoje eu já 

tenho outra visão! (risos); assim de uma pessoa amiga, né? Que troca 

conhecimentos, né? Isso é o mais importante! (MARTA, 2009). 

 

Quando você chegou aqui, então eu pensava assim: Meu Deus, será que ele/ 

será que ele vai gostar do meu trabalho? Será que ele vai achar que eu tô 

trabalhando bem ou não (risos). Mas, hoje... hoje eu perdi aquele medo, né? 

Eu vejo você como um amigo (ELIETE, 2009). 

 

Hoje eu vejo você como um amigão! (risos). Como um amigão! Como 

professor e professor! Assim, professor e professor! (JOSÉ, 2009). 

 

A partir desse momento, pude confirmar que já eram bem pequenas as “reservas” que 

os professores tinham em relação a minha presença. 

Fiquei muito feliz porque, especialmente, na fala de José, além do adjetivo amigo – 

também presente na fala dos demais – ter se transformado em “amigão”, apareceram os 

indícios de uma relação simétrica, baseada no respeito, o qual busquei, constantemente, 

empreender em minhas atitudes para com os professores. A expressão “professor e professor” 

não deixa dúvidas dessa relação, pois, mais do que informantes, eles também se sentiam 

prestigiados e valorizados como profissionais e como colaboradores da pesquisa. 

Assim sendo, após fazer um trabalho narrativo-analítico dos primeiros contatos que 

mantive com os professores da escola, passarei a descrever e analisar as técnicas que 

selecionei para a realização da pesquisa. Obviamente, o leitor já deve ter percebido que as 

primeiras aproximações com esses sujeitos foram orientadas pelos pressupostos da etnografia 

interpretativista de Geertz (1989). No entanto, não tenho, com isso, a pretensão de considerar 

a presente exposição como o relato fiel de uma etnografia, tal como a que se desenvolve nos 

moldes experienciados e trabalhados pelos pesquisadores que se inserem no campo da 

Antropologia. Isto se justifica porque, apesar das proximidades entre Educação e 

Antropologia, esta última, ao contrário da multirreferencialidade (ARDOINO, 1998) aceita 

pela primeira, trabalha com conceitos e técnicas bastante específicas. 

 

3.3 AS TÉCNICAS DE PESQUISA 

Para ter acesso aos processos em torno da relação com o saber e o aprender de dos 

professores, adotei, inicialmente, neste empreendimento científico, a técnica da observação, 
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com procedimentos bem próximos as de uma observação participante, que segundo Moreira 

(2002, p. 52) é conceituada como sendo “uma estratégia de campo que combina ao mesmo 

tempo a participação ativa com os sujeitos, a observação intensiva em ambientes naturais ao 

mesmo tempo as entrevistas abertas informais e análise documental.” Utilizei a técnica da 

observação como participante observador. Ainda de acordo com o autor  “o pesquisador tem o 

prévio consentimento por parte da comunidade a ser observada” (MOREIRA, 2002, p. 52). 

O uso desta técnica viabilizou um contato direto com o lócus da pesquisa e o objeto de 

estudo. Com o uso desta técnica pude me aproximar dos sujeitos, visando ganhar a confiança 

deles, participando do planejamento das aulas, bem como das salas de aula, na condição de 

observador. A técnica da observação foi realizada como uma metodologia de base que me 

possibilitasse adentrar no universo dos sujeitos e, uma vez dentro dele, discernir que outras 

técnicas seriam utilizadas posteriormente. Assim, a utilização desse procedimento se deu em 

função da necessidade de melhor focalizar as atividades dos professores, da EJA, da escola, 

posto que, até então, eu não tinha ideia do que me daria condições de analisar os processos já 

mencionados e, por isso, foi preciso observar o planejamento e a sua execução nas aulas, além 

das relações entre alguns sujeitos da escola, conforme já relatei. 

Devo registrar que a observação foi uma das técnicas da pesquisa, mas que ela não 

forneceu todos os dados para a análise. Sua presença no desenvolvimento do estudo foi 

auxiliar na escolha mais adequada das técnicas de construção dos dados e em sua 

interpretação, pois, como asseguram Bogdan e Biklen, somente “[...] após várias visitas à 

escola [é que o pesquisador melhor] poderá fazer as suas escolhas.” Isto se justifica porque o 

pesquisador pode contar 

 

[...] nas escolas públicas [...] com as salas de aula, um gabinete, e geralmente 

uma sala de professores, mas, mesmo assim, não pode ter a certeza de que o 

estudo seja realizável. Algumas escolas, por exemplo, não têm sala de 

professores. Noutras, as salas de aulas podem não representar unidades 

físicas nas quais alunos e professores se organizam (BOGDAN; BIKLEN, 

1994, p. 91). 

 

No caso da escola pública investigada, a observação se deu em grande parte na sala 

dos professores, lugar onde se realizavam várias atividades escolares, entre elas: o 

planejamento das aulas. As observações foram realizadas nos meses de março e abril de 2009, 

sempre uma vez por semana. Elas somaram um total de 15 dias, durante os quais o tempo de 

permanência entre os professores variava de 2 horas a 2 horas e 30 minutos. Meu intuito foi 

“conhecer bem” o ambiente da escola no período das aulas e me tornar familiar para os seus 
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atores. Embora essas observações me tenham trazido uma oportunidade para compreender 

bastante coisa da ambiência daqueles sujeitos, senti a necessidade de observar um pouco o 

que acontecia também no interior das salas de aulas. 

As observações em sala de aula ocorreram em quatro sábados consecutivos, das 

19h30min às 21h, e, posteriormente, houve a mudança para a semana, encaixando-se na 

sistematização das 2 horas, citadas no parágrafo anterior. Durante sua realização, pude 

relacionar uma série de perguntas que necessitavam ser feitas aos professores, a fim de 

compreender os pontos de vista que justificariam determinadas atitudes e ações executadas 

por eles.  

Assim sendo, a partir das observações realizadas, decidi utilizar dois instrumentos 

metodológicos que empregam a linguagem verbal como fonte geradora de dados, que são: o 

balanço do saber e a entrevista semi-estruturada. De acordo com o que afirma Lomonaco 

(1998), a escolha desses instrumentos, especialmente o segundo, é relevante porque nos 

permitiu ter acesso aos processos estudados e as suas articulações, a fim de melhor identificar 

as contradições e os conflitos que se manifestam na imanência das falas dos sujeitos. Ainda 

que o número de sujeitos possa parecer pequeno, ao realizar os 10 balanços do saber e as 10 

entrevistas, percebi indícios do conhecido fenômeno da saturação (SÁ, 1998), por meio do 

qual despertei para o momento em que os dados começaram a se tornar repetitivos. Passarei, 

pois, a descrever e analisar, na sequência, além dos instrumentos metodológicos que me 

ajudaram a construir os dados da pesquisa, as técnicas utilizadas na análise desses dados, com 

os quais produzi os argumentos desta tese. 

 

3.3.1 O balanço do saber como instrumento de pesquisa 

 

A técnica do “balanço do saber” é utilizada pela Equipe ESCOL, e por outros grupos 

de pesquisa espalhados pelo mundo, a fim de estimular os sujeitos a avaliarem os processos e 

os produtos de suas aprendizagens (CHARLOT, 2001). Ela consiste em uma produção de 

texto a ser realizada pelos sujeitos com base em um enunciado que é elaborado pelo próprio 

pesquisador, de acordo com seu objeto de estudo. Assim, procurei elaborar uma situação 

imaginária que fosse instigante para os professores responderem, a partir do que eles 

aprenderam ou ainda estão aprendendo no seu cotidiano, conforme podemos observar no 

seguinte enunciado. Este enunciado foi adaptado dos trabalhos realizados pelo Centro de 
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Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC) e pelo Instituto de 

Assessoria e Pesquisa em Linguagem (LITTERIS) e por Štech (2001). 

 

Imagine que na instituição em que você trabalha, está acontecendo a visita 

de uma estagiária do curso de licenciatura. Ela está prestes a se formar, mas 

não se considera preparada para assumir uma sala de Educação de Jovens e 

Adultos. O que você diria para ela? O que ela precisa para ser uma 

professora da Educação de Jovens e Adultos? Como você a ensinaria ser 

professora de jovens e adultos? O que a motivaria a ir todos os dias para a 

escola? Como ela irá aprender a ser professora da Educação de Jovens e 

Adultos? O que ela deve ensinar aos jovens e adultos? Por quê? Como deve 

educar os alunos? Por quê?  

 

O objetivo dessa técnica foi proporcionar a oportunidade de os professores pensarem 

sobre as suas práticas, sobre o que seria importante ensinar a um iniciante na docência de 

jovens e adultos, ao mesmo tempo em que os faria pensar sobre onde buscar o saber 

necessário ao desenvolvimento desse trabalho. Além disso, tinha a intenção de compreender o 

quê e o como os professores da EJA devem fazer ao educar jovens e adultos, explicitando, 

igualmente, o sentido dessa escolha. 

Ao associar o instrumento de pesquisa às observações feitas na escola, pude perceber 

que eu tinha algumas decisões importantes a tomar. Além de pensar sobre como iria evitar os 

riscos de falseamento das respostas, era preciso decidir em que momento e lugar os 

professores poderiam produzir o texto do balanço, já que tempo era algo do qual eles pouco 

dispunham. Assim sendo, decidi que a melhor alternativa era contar com a franqueza que se 

havia instalado entre nós e com a única oportunidade de tempo livre que eles tinham naquele 

momento. Isto se deu exatamente no feriado prolongado da Semana Santa, pois eu não queria 

correr o risco de perder também o ensejo de utilização do referido instrumento. 

Dessa maneira, solicitei à diretora que liberasse os professores um pouco mais cedo 

para que eu tivesse uma conversa rápida e objetiva com eles em relação ao balanço. A 

proposta foi logo aceita, especialmente porque eu disse que esperava deles toda a sinceridade 

ao escrever. Disse ainda que não estava preocupado com a maneira como eles escreveriam, 

mas com o que eles escreveriam, pois se tentassem “enfeitar o discurso” não seria útil para a 

tese e, ao contrário, até a prejudicariam em virtude das falas não corresponderem ao que eles 

realmente pensavam. Em suma, falei da relevância dessa atividade para o meu trabalho de 
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doutorado, e isso os deixou bastante envaidecidos. 

Apesar da franqueza e da boa recepção dessa conversa, ainda fiquei preocupado com a 

possibilidade de não evitar o falseamento dos dados. Porém, esse era um risco que eu tinha de 

enfrentar, naquele momento, porque não havia alternativa, e esta era uma de minhas técnicas 

de pesquisa. Se os professores ainda tivessem com os alunos apenas nos encontros de sábado, 

certamente, seria mais fácil porque haveria tempo durante a semana. Por conseguinte, eles 

levaram o enunciado do balanço para produzir o texto em casa, durante o feriado. 

Na segunda-feira, após o domingo da Páscoa, recebi os textos produzidos pelos 

professores. Para minha felicidade, e não surpresa, as produções eram longas e seguiram a 

sequência das perguntas no enunciado. Contudo, após uma primeira leitura deles, percebi que 

algumas expressões e/ou “modos de dizer” não estavam muito claros e mereciam alguns 

esclarecimentos ou aprofundamentos. Isto se explica pelo fato de que, além das dificuldades 

apresentadas pelos professores com a linguagem escrita, a utilização de instrumentos 

metodológicos que se baseiam, preferencialmente, nessa atividade são de alguma forma 

limitados, conforme apontam os trabalhos realizados por CENPEC e LITTERIS (2001) e 

Gauthier e Gauthier (2001). 

Por tais motivos, compreendi que a realização de uma entrevista semi-estruturada se 

fazia necessário para que as informações incompletas no balanço do saber pudessem ser 

melhor elucidadas. 

 

3.3.2 A Entrevista semi-estruturada 

 

Para Haguette (2000, p. 86), a entrevista pode ser definida como um processo social 

interativo que ocorre entre duas pessoas e no qual uma delas, o entrevistador, busca 

informações da outra pessoa: o entrevistado. Essas informações, ainda segundo a autora, “[...] 

são obtidas por meio de um roteiro de entrevista constando de uma lista de pontos ou tópicos 

previamente estabelecidos de acordo com uma problemática central e que deve ser seguida.” 

Embora concorde com algumas das afirmações presentes nessa definição, entendo o referido 

processo de maneira mais ampla. 

Meu entendimento se norteia pela concepção de pesquisa que venho adotando neste 

estudo, a qual implica um encontro entre sujeitos e que interpreta o outro como um indivíduo 

sempre dialético e dialógico. Nesse sentido, ele não pode ser considerado apenas como 
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alguém que fornece informações ao pesquisador porque a relação entrevistador-entrevistado é 

bem mais complexa. 

Isto se justifica pelo fato de que: 

 

 

[...] no contexto específico criado no decorrer da entrevista, o outro elabora 

sua fala, que não é mero enunciado suscitado a partir de uma pergunta, mas 

constitui-se em tradução e síntese de múltiplas experiências, que ele 

seleciona e interpreta, procurando desvelar-lhes o significado para si e para o 

pesquisador, no momento mesmo em que organiza sua reflexão. É no 

interior dessa relação densa, construída aos poucos, que um apreende o 

outro, avalia-o, aproxima-se ou distancia-se dele. Por isso, a fala elaborada 

[...] resulta de vários fatores. [...] Procede a uma avaliação daquele que 

pergunta, classifica-o em uma categoria social, organiza os temas, escolhe 

palavras, compõe sua postura física, adota um estilo descontraído ou formal 

e, acima de tudo, elabora uma identidade para o pesquisador. [...] No 

decorrer da relação, ao reconstituir sua história de vida ou simplesmente ao 

recompor certos acontecimentos, o sujeito reúne fatos que viveu e conhece, 

fragmentos de eventos que apreendeu; comete indiscrições; abre brechas 

para novas perguntas. Nessas circunstâncias, o fluxo do processo limita a 

possibilidade de o falante impor um controle rígido sobre [...] a narrativa 

[que] assoma carregada de inconsistências, de ambigüidades e de 

contradições que possibilitam fazer novas perguntas, levantar questões, pedir 

esclarecimentos (ROMANELLI, 1998, p. 130). 

 

 

Assim sendo, ao entender com Romanelli que a fala do outro é uma tradução e uma 

síntese da enorme variedade de experiências que ele nos apresenta, devo considerar, também, 

que na entrevista se faz necessário pleitear junto ao sujeito entrevistado a tolerância de nossa 

intrusão em suas vidas. Além disso, corremos sempre o risco de ver nossa aceitação ser 

abortada pelo outro como se o pesquisador fosse uma pessoa com quem não vale a pena 

dialogar. Afinal, como bem observa GEERTZ (2000) em  relação a seus sujeitos de pesquisa, 

existe uma sensibilidade acentuada no fato de alguém se expressar face a face a um outro e 

“arriscar” a confiar-lhe seu pensamento. 

A partir desse entendimento, é possível integrar as principais ideias dos autores 

mencionados, ao se perceber que para alcançar as concepções e os significados das 

experiências “[...] alheias é necessário que deixemos de lado [algumas de nossas concepções], 

e busquemos ver as experiências [dos] outros com relação à sua própria concepção do eu.” 

(GEERTZ, 2000, p. 91). Isto se explica porque as respostas dos entrevistados se constituem 

em uma explanação de fatos e acontecimentos que são por eles ressignificados, a fim de 

organizarem sua existência. 
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Nesse sentido, é basilar que o pesquisador não perca de vista as representações que 

perpassam as narrativas dos sujeitos acerca de suas experiências, tomando-as como dados a 

serem analisados por meio das postulações teóricas que ele adotou. 

No caso deste trabalho de tese, a perspectiva antropológica que fundamenta a Teoria 

da Relação com o saber (CHARLOT, 2000; 2001; 2005) me impeliu de levar em 

consideração as reflexões citadas, e, especialmente, elementos que estão relacionados ao 

conjunto das experiências dos professores da EJA que entrevistei. Essas experiências dizem 

respeito tanto as suas vidas pessoais como profissionais e são marcadas pelo caráter ilimitado 

das ações que a eles correspondem. Por conseguinte, estudar a relação com o saber de 

professores da EJA me levou a entendê-la como um conjunto de experiências que lhes 

conferem o protagonismo na construção de sentido para suas ações cotidianas com os jovens  

e os adultosAo partir desse princípio, recordo, com Lucchesi (2005, p. 61), a semântica 

contida na palavra grega Eurepia (experiência) a qual aponta para a ideia de um 

“conhecimento admitido pelo uso.” Segundo o autor, tal significado também se ajusta, sem 

exclusões recíprocas, ao recorte hermenêutico feito a essa palavra por Manuel Antonio de 

Castro (2000). Em sua análise, Castro diz que “ex” é um prefixo e “per” é um radical, de onde 

se formou o verbo grego perao, significando, originariamente, atravessar. Além do verbo, dele 

surgiu ainda o substantivo peras, que denota limite. Assim sendo, é relevante salientar “que 

‘conhecimento admitido pelo uso’ não conflita com os sentidos de ‘atravessar’ (a travessia 

pelo ‘conhecimento’) e de ‘limite’ (a limitação do ‘uso’)”. Portanto, o uso do conhecimento 

estocado na memória faz atravessar, igualmente, os limites do aqui e do agora, trazendo 

também para o presente as emoções vividas no momento de sua construção. 

Essa proposição me remete às reflexões de Benjamin (1996) com relação à dicotomia 

freudiana entre a consciência e a memória, a qual lhe inspirou a trabalhar uma outra 

dicotomia: aquela que se estabelece entre a vivência e a experiência. Por serem perfeitamente 

associáveis às discussões desta parte da tese, penso ser interessante relembrar as proposições 

do filósofo da Escola de Frankfurt acerca dessas duas categorias, com as quais ele estabelece 

uma crítica à produção cultural no mundo moderno e à transformação completa da função 

social dessa produção (SERPA, 2004). 

De acordo com as ideias de Benjamin (1996), algumas ações se tornam conscientes ao 

serem captadas em efeito de choque pelo sistema percepção-consciência do sujeito. No 

entanto, graças ao efeito de choque, elas desaparecem de forma instantânea, exaurindo-se no 

mesmo momento em que são praticadas e, assim, passam a pertencer, apenas, à esfera das 

vivências. Diferentemente desse esgotamento instantâneo que ocorre com as vivências, as 
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ações que se transformam em experiências são refletidas e, por isso, não se acabam com o 

momento de sua realização. Elas se fixam na memória, podendo ser, posteriormente, narradas, 

transmitidas e compartilhadas (KRAMER, 2001). Nesse sentido, as experiências se 

constituem de um caráter histórico e de permanência, sendo atravessadas pelas emoções e 

pelos conhecimentos construídos, podendo ir além do tempo vivido e se reconstruírem na 

perspectiva de saberes. 

Assim sendo, as narrativas que podemos obter por meio de uma entrevista tendem a 

trazer dados do saber e o aprender, carregadas de emoções e de sentido, pois dizem respeito, 

especialmente, às experiências do sujeito e não as suas vivências. Pelo que já foi mencionado, 

as últimas perdem sua historicidade e não alcançam a manifestação pela linguagem, já que 

também não gozam da permanência possibilitada pela memória. Em contrapartida, uma 

experiência se constitui sempre na dialogicidade da relação com o outro (CHARLOT, 2000) e 

pode ser compartilhada com ele por meio do pensamento verbal (VYGOSTKY, 2000). 

Portanto, a vivência é uma ação que pode ser vivida, mas nem sempre pensada ou narrada, tal 

como a experiência, em virtude da volatilidade que lhe faz escapar ao registro da memória. 

Assim, baseado nessa reflexão, busquei conhecer, por meio da técnica da entrevista, as 

experiências dos professores que constituem suas práticas pedagógicas, tomando por base a 

entrada na docência como profissão, a construção dos saberes no enfrentamento das 

dificuldades cotidianas e o sentido que eles dão para tudo isso. 

Para melhor visualizar a sequência dos temas que foram tratados na entrevista, 

disponibilizo, a seguir, o roteiro que orientou, salientando que algumas perguntas tiveram de 

ser acrescentadas no momento da sua realização por causa da própria dinâmica da atividade. 

Quadro 03 - Roteiro de Entrevista 

I - A história profissional e a mobilização para educar jovens e adultos  

1. Como você se tornou professor(a)? 

2. O que levou você a escolher essa profissão? 

3. Como você se tornou professor(a) de Educação de Jovens e Adultos? 

4. Todos dizem que ser professor de Educação de Jovens e Adultos é muito difícil. Em sua opinião, por 

que as pessoas continuam nessa função? 

5. O que representa o jovem e o adulto para você? 

6. Você tem prazer em educar jovens e adultos? 

7. O que significa para você ser professor(a) de jovens e adultos? 

II – A relação com o saber e o aprender  

8. Como é o seu dia-a-dia na escola? 

9. Você tem dificuldades em trabalhar com os jovens e adultos? Quais são elas? 

10. De que maneira você tem aprendido a superar essas dificuldades? 

11. O que é preciso aprender para ser uma bom/boa professor(a) de Educação de Jovens e Adultos? 

12. Como você tem aprendido a ser esse(a) professor(a)? 

 

Fonte: Pesquisa (2009) 
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Depois da elaboração dessas perguntas, o desafio seria realizar as entrevistas, pois a 

falta de tempo e o volume de trabalho assumido pelos professores se mostravam um grande 

empecilho. Optei, então, por tentar convencê-los a ir até a escola em um outro horário, que 

não fosse o do trabalho. Sem muitas resistências, a ideia foi aceita por todos, que 

prontamente, agendaram comigo o melhor dia e horário, de acordo com suas disponibilidades. 

Todos os docentes foram entrevistados nas dependências da escola, no período diurno, 

sendo uma entrevista em cada dia. O registro das falas foi feito por meio de um gravador de 

bolso, utilizando fitas cassetes com capacidade para uma hora de gravação. O tempo dos 

encontros variou entre 50 e 90 minutos, dos quais os 10 minutos iniciais eram ocupados com 

uma conversa do tipo informal, a fim de possibilitar o enfraquecimento da tensão provocada 

pela situação de entrevista. Desse modo, os professores iam percebendo que as perguntas 

tratavam de assuntos que lhes eram familiares, de situações importantes para eles e que, às 

vezes, suscitavam muita vontade de falar em um claro “tom de desabafo”. 

Com isso, compreendi que o pesquisador, em algumas situações, é levado a ouvir não 

somente o que o sujeito tem a dizer sobre os assuntos de que trata a pesquisa, mas também 

sobre o que ele precisa dizer, antes de apreciar tais assuntos e de dar uma opinião sobre eles. 

Em outros termos, se a pesquisa é conduzida na perspectiva de um encontro entre dois 

sujeitos, então, o pesquisador deve pensar, para além de “seus interesses” nessa relação com o 

outro, sobre a relação do outro consigo mesmo. Afinal, ele também tem os seus interesses e, 

em nome deles, “entra em negociação” com o pesquisador. 

Em adendo, o que, às vezes, é considerado como um não - dito a respeito dos objetivos 

do trabalho, deve ser tomado como possibilidade de um discurso muito mais pertinente do 

que as respostas dadas, diretamente. Nesse sentido, entendo a realização da entrevista como 

uma ação ponderada, que envolve transmissões e partilhas tão intensas quanto as que vivemos 

em quaisquer outras experiências. Por isso, ao sair do campo, o pesquisador precisa 

considerar que, mais do que indiscrições ou digressões, o sujeito entrevistado pode perpetrar 

determinados juízos, revelando “o pensado” a partir “do sentido”, do experienciado. 

 

3.3.3 Os procedimentos de análise dos dados 

 

Para a análise dos dados coletados por meio das técnicas: balanço do saber e das 

entrevistas, em uma abordagem sócio-histórica, na qual priorizei as relações entre os sujeitos, 

valorizei o contexto social e a interação verbal; descrevi e analisei os processos que 

gravitavam em torno da mobilização e da aprendizagem de professores da EJA  acerca de suas 
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atuações profissionais. Complementei esse procedimento, com a explicação dos fatores que 

põem em relação vários elementos dentro desses processos, tais como acontecimentos, ações 

e dificuldades. Para isto, foi imprescindível conhecer os professores em suas atribuições 

cotidianas para a construção de inferências explicativas acerca da relação com o saber e o 

aprender de professores da EJA. Nesse sentido, estar inserido no universo desses professores 

foi, para mim, um momento de muita aprendizagem, haja vista a pesquisa ser entendida aqui 

como uma relação dialógica e, portanto, entre sujeitos, na qual o pesquisador é, também, uma 

parte integrante do estudo. 

Por ser uma tarefa que me iria exigir muito tempo, decidi fazer, cotidianamente, a 

transcrição das entrevistas. Ao terminar essa tarefa, empreendi uma leitura flutuante da fala 

dos professores, sempre intercalando-a com a escuta das fitas cassetes. Depois de sucessivas 

leituras e escutas, as quais se tornaram cada vez mais atentas, passei a associar informações 

obtidas nas entrevistas ao material produzido pelo balanço do saber e também anotações feitas 

durante a observação. Isto se justifica porque era preciso verificar a emergência de elementos 

que ilustrassem os investimentos, tanto cognitivos como afetivos dos docentes no que diz 

respeito à aprendizagem de suas funções e a mobilização associada a elas. A emergência 

desses investimentos, portanto, tornou-se relevante para que captasse as mobilizações, os 

saberes e os sentidos em torno da relação com o saber dos professores, sobretudo o saber 

educar. 

Desse modo, a análise se construiu em três etapas. A primeira se deu por meio da 

descrição de algumas atividades do atendimento no cotidiano da escola, cujo objetivo era 

compreender o contexto em que se desenvolviam as ações de educar dos professores e sob 

quais condições. Com isso, tornou-se possível explicar algumas atitudes e interpretações dos 

docentes com relação aos alunos, jovens e adultos, da escola e da própria EJA, enquanto 

atividade que sintetiza, simultaneamente, as duas ações já referidas. 

No segundo momento da análise, empenhei-me para descrever e analisar os processos 

de mobilização dos professores quanto à escolha deles pelo magistério e as suas entradas e 

permanência na EJA. Isto se deu a partir de explicações retiradas das experiências que foram 

relatadas nos dois instrumentos de geração de dados. Assim, a análise foi se construindo com 

base nas histórias singulares de cada professor(a), nas quais eu buscava localizar os motivos 

que os levaram a exercer a função docente. Persegui, ainda, a identificação dos motivos e das 

situações nas quais os educadores assumiram uma sala da EJA, tentando compreender os 

sentidos dessa assunção para eles. Mais adiante, direcionei o interesse da análise para as 

razões que os levam a permanecerem na ocupação de educar, apesar das imensas dificuldades 
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e contradições que as lógicas excludentes e contraditórias da administração pública lhes 

impõem. 

Por fim, o terceiro momento da análise foi dedicado aos processos de construção do 

saber dos professores da EJA. A apreciação aqui empreendida foi direcionada para as relações 

com os diversos saberes deles, os quais fazem referências as suas práticas educativas no 

cotidiano escolar. Baseado nessas relações, fiz um mapeamento dos saberes que são 

privilegiados pelos docentes no desempenho de suas funções pedagógicas. O objetivo desse 

levantamento foi compreender a partir de quais saberes os professores estavam se pautando 

para desenvolver suas funções educativas. 

Para encerrar essa etapa, e também o processo de análise, busquei analisar tendências 

dominantes, orientadas pelos saberes dos entrevistados, na relação com a atividade de educar, 

tentando ilustrar tais tendências por meio de situações típicas da interação pedagógica com os 

jovens e adultos. Ao lado de dimensões particularizadas e fundamentais da relação com o 

saber, obtidas pela construção de tipos ideais dessa relação, busquei demonstrar situações 

corriqueiras na atividade dos professores da EJA com os relatos provenientes tanto das 

entrevistas quanto do balanço do saber. 

De forma sintética, a análise desses dois instrumentos de geração de dados, 

associando-os às informações obtidas por meio das observações, foi orientada pela sequência 

de questões apresentadas no quadro a seguir. 

Quadro 04 - Categorização das respostas dadas pelos professores à entrevista e ao balanço do saber 

TÓPICOS SUB-TÓPICOS QUESTÕES QUE ORIENTARAM A 

DISCUSSÃO 

 

A mobilização dos 

professores em relação à 

atividade de  educar 

 

 A história singular dos 

professores(as) na “escolha” 

da profissão 

  A entrada na EJA 

 A permanência na 

atividade 

 

 

  O que levou os/as professores(as) a 

optar pelo trabalho docente? 

  Como os/as professores(as) assumiram 

uma sala da EJA? 

  O que os faz permanecer nessa 

ocupação?  

 O que significa para eles/elas ser 

professor(a) da EJA? 

 

 

Os saberes construídos 

em sala de aula e as 

ações que eles orientam 

no cotidiano escolar 

 

 O cotidiano escolar 

 A aprendizagem da 

profissão 

 As figuras do aprender 

 Dificuldades e 

expectativas 

 Relação mobilizações-

objetivos 

 

 Como os/as professores(as) da EJA   

têm aprendido suas funções?  

 A partir de quais dificuldades os/as 

professores(as) buscam aprender? 

 Qual o lugar do saber nessa 

aprendizagem? 

 De que forma os/as professor(as) 

expressam seus saberes na relação com os 

jovens e adultos? 

 

Fonte: Pesquisa (2009) 
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Após a explicitação das técnicas utilizadas na realização da pesquisa, já posso 

apresentar as análises dos dados coletados. Para argumentar em favor da tese, tive que pensar, 

com base no que declara Charlot (2001), em uma metodologia que fosse coerente com a 

problemática da relação com o saber, centrando esforços na análise de questões que 

envolvessem a mobilização dos sujeitos em seus modos de aprender. Isto signficou, então, 

direcionar o foco do olhar para o confronto por meio do qual os professores se apropriam de 

um determinado tipo de saber, construindo-se como sujeitos dessa apropriação.  

Para ser ainda mais preciso, a metodologia adotada centrou-se nas fontes da 

mobilização dos professores e nas formas que eles assumem. Portanto, foi necessário que se 

identificasse, na análise das entrevistas e do balanço do saber, os processos que se nutrem de 

elementos mobilizadores da ação social e da construção dos saberes desses sujeitos, de acordo 

com o sentido que lhes é atribuído, tal como será possível verificar nos dois capítulos 

subsequentes. 

 

 

 

 

 

 



100 

 

4 AS MOBILIZAÇÕES DE PROFESSORES DA EJA: A ENTRADA NA DOCÊNCIA 

E A PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE DE EDUCAR JOVENS E ADULTOS 

 

O professor aparece diante da mentalidade de muita gente como um pobre 

tipo que não foi capaz de buscar outra ocupação melhor remunerada. 

Interiorizada esta mentalidade, muitos professores abandonam a docência 

buscando sua promoção em outros campos, ou em cargos dirigentes, alijados 

das aulas, o que temos visto proliferar no ensino de nossos dias (ESTEVE, 

2000, p.67). 

 

Compreender a mobilização de um sujeito em relação a uma atividade implica 

conhecer a disposição dele para apreendê-la e para assumir sua execução, mediante o sentido 

e o valor que lhe é atribuído. Segundo Charlot (2001), quando o sujeito já está em atividade, 

como é o caso dos professores da EJA, implica para o pesquisador estar atento aos elementos 

que sustentam essa mobilização. De acordo com o autor, esses elementos são, eles próprios, 

processos de diferentes ordens, tais como de identificação, de interação, processos cognitivos, 

linguísticos, institucionais e sociais, que permitem ao próprio sujeito colocar o mundo em 

ordem. 

Dado que meu interesse de estudo se centra na relação com o saber dos professores da 

EJA sobre sua relação com o saber, isto é, a própria construção do professor como um sujeito 

aprendiz. Ou seja, não parte de ausências apresentadas por esse sujeito, mas de apropriações 

que se deram ao longo de seu processo de desenvolvimento pessoal, educacional e, ao mesmo 

tempo, profissional. Em adendo, é pertinente afirmar, ainda, que, mesmo já inserido em uma 

atividade, todo sujeito necessita estabelecer, constantemente, uma nova relação com o saber e 

com o aprender.  

Assim sendo, convém lembrar que a construção de uma identidade docente, como 

também defende Charlot (2001), ocorre por meio do amálgama entre formação, ação, reflexão 

e transformação do próprio processo educativo, que não pode ser apreendido, apenas, como 

uma adaptação neutra de teorias educacionais pelo professor. Desse modo, o contexto social, 

entendido como um outro determinante dessa construção, não pode jamais ser ignorado em 

face da relação com o saber desse sujeito, a qual abarca vários fatores e elementos, tais como 

os jovens, os adultos, o próprio professor, todo o corpo técnico-administrativo da escola, os 

pais, os inúmeros recursos materiais, as teorias pedagógicas, as relações na ambiência escolar 

e as muitas práticas possíveis nela. 

Por isso, neste capítulo, buscarei identificar os elementos que mobilizam os 
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professores da cidade de Assú em relação a Educação de Jovens e Adultos, por meio de 

experiências que foram acumuladas em suas histórias singulares de vida e de atuação 

ocupacional. Tratarei, inicialmente, das razões que levaram os professores a “eleger” a 

docência como ocupação profissional, uma vez que a opção por um trabalho é sempre 

motivada por algo de importante na vida das pessoas, considerado neste estudo como 

elemento formativo.  

 

4.1 HISTÓRIAS PROFISSIONAIS SINGULARES: A DIMENSÃO IDENTITÁRIA DA 

RELAÇÃO COM O SABER DE PROFESSORES DA EJA 

 

Será que os professores têm escolhido suas profissões? Como e por que o fazem? 

Essas são perguntas que me faço, constantemente, pois o “ser professor” remete e pressupõe, 

tal como nos lembra Lomonaco (1998), uma experiência e um saber que estão, intimamente, 

vinculados a um papel social. Entretanto, esse papel social sofre, atualmente, de acordo com a 

epígrafe, ora apresentada, uma desvalorização e uma desmotivação acentuadas. E quando se 

trata da EJA, a desvalorização, tanto da profissão quanto de quem a exerce, assume uma 

ênfase particular. Por isso, considero de extrema relevância refletir sobre o que leva um 

sujeito, ainda, a escolher pela docência como ocupação, e a continuar nela, especialmente se a 

função for a de ensinar jovens e adultos com um histórico de falta de estímulo, evasão e 

abandono escolar.  

Na EJA, como em qualquer outra etapa da educação escolar, o professor exercita sua 

função pedagógica e desenvolve um conjunto de experiências e de saberes que são 

(re)construídos, constantemente, a partir da longa trajetória de sua vida pessoal e profissional. 

Dessa maneira, assumir uma sala de aula implica a necessidade de dominar uma atividade 

para a qual nos preparamos desde a entrada na escola e damos continuidade no percurso de 

nossa formação. 

Durante tal percurso, o professor é, continuamente, desafiado a gerenciar o seu 

trabalho pedagógico e a tomar decisões importantes diante do conturbado funcionamento da 

sala de aula, a qual deve se tornar um lócus facilitador da aprendizagem dos estudantes. Para 

isso, é preciso compreender que o arcabouço de saberes que auxiliam o professor nessa 

incumbência se delineia a partir de sua formação. Esta se constrói, como bem discute Tardif 
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(2002a; 2002b), no cerne das experiências
3
 familiares e escolares. Mas, o que essa discussão 

tem a ver com a escolha da docência como ocupação? Tem a ver na medida em que o sujeito 

que assume essa atividade é também intimado, pela sua relação com o saber, a se tornar um 

produtor de sentidos e de saberes, obedecendo a uma normatividade ética que é constitutiva 

de sua própria condição humana. 

Assim, com base em Leontiev (1976), é possível afirmar que a atividade do sujeito, ou 

a ação social do indivíduo, é o que permite a sua relação com os outros membros da 

coletividade humana, visto que é por meio dela que ele atribui significações a sua existência. 

Logo, a opção pela docência, ou por qualquer outra atividade como trabalho, tende a ser 

motivada por uma finalidade consciente, realizada sob a forma de um reflexo objetivo, cuja 

ligação entre tal finalidade e o motivo (ou desejo) que a gerou passa a existir como um 

componente do sujeito que a realiza. 

O “ser professor”, que é o nosso exemplo de escolha profissional, vai acontecendo à 

medida que o sujeito optante concentra em torno de si um universo de experiências e de 

preferências orientadas em função das ideias e dos símbolos que, de acordo com Charlot 

(2001), são inter-relacionados por meio de sua história singular e social. Além do mais, o 

processo de simbolização, por parte de quem decide por um trabalho, nasce, igualmente, das 

contradições que são sempre inerentes ao devir característico do sujeito. Isto se deve também 

ao fato de que as dimensões simbólicas que orientam as relações sociais afetam o vínculo que 

o sujeito mantém com seu contexto social e o impulsionam à diferenciação de si em relação 

aos outros com quem se relaciona. 

No caso de professores da EJA da cidade de Assú, percebi que a escolha pela docência 

como profissão se deu por meio da combinação de “fatores aparentemente distintos”. Além 

disso, as mobilizações dessa “escolha” foram encontrados não somente na superfície dos 

textos das entrevistas transcritas e das “falas escritas” no instrumento de pesquisa balanço do 

saber, mas também nos discursos que permeiam as experiências pessoais dos professores, 

observadas nas entrevistas e no processo de pesquisa como um todo, tanto em relação ao 

ingresso na docência quanto à permanência na atividade de educar jovens e adultos. Logo, 

apresentar a mobilização dos professores para o ingresso na docência, no contexto desta 

pesquisa, implicou em conhecer um pouco da história singular de cada um deles em razão do 

caráter histórico que matiza as mobilizações desses sujeitos. 

                                                           

3
 É importante recordar, aqui, a discussão, baseada em Walter Benjamin, sobre o que difere as vivências das 

experiências. Ao serem registradas pela memória, as ações traduzem-se como experiências que auxiliam na 

construção dos saberes dos professores. 
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Na próxima seção, portanto, serão apresentadas as histórias singulares dos 10 

professores, por meio das quais vários acontecimentos puderam ser relacionados durante a 

análise, permitindo uma compreensão maior com relação à interação entre os diferentes 

processos inseridos na mobilização desses sujeitos na definição da profissão. 

Por meio dos processos descritos e analisados, foi possível, também, perceber a 

pertinência do sentido construído em relação à EJA, ou melhor, desnudar as relações que 

agem via interpretação produzida pelos professores no que concerne aos seus ingressos e a 

permanência deles na atividade de educar. 

Isto me permitiu considerar as mobilizações de acordo com uma ordenação possível 

das relações e das histórias singulares dos professores, sem, no entanto, enclausurá-las em 

categorias correspondentes. Afinal, “[...] o interesse da noção de relação com o saber é 

colocar [um] problema em termos de relações e não de traços, de características individuais” 

(CHARLOT, 2001, p. 22). Nesse sentido, não busquei categorizar os professores nem 

tampouco as suas histórias, mas estabelecer associações entre as suas experiências, a fim de 

descrever o processo de mobilização que pode ser depreendido dessas associações. 

 

4.1.1 A “escolha” da profissão: modos experimentados de aprendizagem  

 

Entre os professores entrevistados, as razões mais apontadas para o ingresso na 

profissão docente foram: a “necessidade financeira”, “a vontade de melhorar a vida” e a 

“influência da família”. Em menor proporção, outros dois motivos, intrinsecamente ligados 

àqueles, foram também indicados pelos professores, quais sejam, a “falta de opção de 

trabalho” e o “medo do desemprego”. Apenas uma quantidade mínima de professores afirmou 

que a docência era para eles um “desejo de infância”. Nesse sentido, o leitor constatará, na 

sequência, que os motivos, acima citados, terminam se imbricando, pois é impossível que os 

sujeitos se construam de modo uniforme. 

Frente a esse quadro, é possível afirmar que a docência como ocupação profissional e 

motivo de realização pessoal não foi escolhida, no sentido convencional desse termo, pela 

maioria dos sujeitos, mas, sim “abraçada”, especialmente, como uma oportunidade de 

trabalho. No entanto, não é minha intenção julgar a atitude dos professores, pois, tal como 

também salientou Lomonaco (1998), passa ao largo desta análise a busca pela existência ou 

não de uma escolha desejada por parte dos sujeitos. Pretendo tão somente compreender as 

condições que levaram os professores a ingressarem no magistério, seguindo, unicamente, 

suas explicações acerca dos motivos que ilustram ou justificam esse ingresso, mesmo que ele 
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tenha ocorrido sem muita convicção. 

Apesar da expressão “me tornei professor (a) por necessidade” ter sido bastante 

utilizada, o sentido que a ela foi conferido mudava de acordo com a história singular de cada 

sujeito. A priori, a palavra “necessidade” poderia remeter, unicamente, a questões de ordem 

financeira, contudo, uma observação mais atenta ao sentido desse termo fez-me perceber que 

os professores lhes davam distintas nuances de significação. Assim, por meio das ações 

empreendidas na busca pela satisfação dessa necessidade, pode-se compreender os motivos 

pelos quais os professores ingressaram na atividade do magistério, e tentaram se manter 

mobilizados. 

 

4.1.1.1 Gilka e Marta: fui seguindo passos  

 

Gilka é professora da EJA, à noite e supervisora do Ensino Fundamental, pela 

manhã, na mesma escola onde trabalha. É casada, tem 01 filho, 41 anos de idade e nasceu em 

Assú-RN. Cedo ficou órfã de pai, e até aos 18 anos nunca tinha trabalhado, porque seu pai era 

o provedor das necessidades da casa. Fez o Ensino Médio voltado para a profissionalização na 

área de administração. Ao entrar na universidade, formou-se em Economia e, somente após o 

ingresso no Magistério, fez o curso de Pedagogia.  

 

Eu me tornei professora... é... por uma necessidade! Porque eu perdi meu 

pai... até então, eu ainda não tinha trabalhado... só mesmo em casa. Eu não 

tinha trabalhado ainda fora. Então, eu perdi meu pai e vi que as coisas se 

tornaram difíceis. Eu já estava com... com a idade assim de procurar alguma 

coisa, né? Então, ser professora foi o que me apareceu! Não tinha sonho de 

ser professora! Nunca eu disse que queria! No entanto, eu sempre me voltava 

pra minha irmã mais velha, que era professora. Ela começou com... no  

MMOOBBRRAALL, e ela sempre dizia que... depois que eu começasse, eu ia ver 

como eu ia criar gosto na coisa e tudo! Eu disse: - Não, mas eu não tenho 

jeito, eu não tenho! Até, então, surgiu a oportunidade de eu substituir uma 

pessoa. Fui, praticamente, empurrada pra essa sala de aula, né? Eu disse: - 

Eu não vou entrar! E ela disse: - Você vai entrar! E eu entrei. Comecei 

substituindo e... várias vezes substituindo. Aí, ela já começou a fazer parte 

da Secretaria de Educação do Município. Sempre que ela podia, arranjava 

uma brechinha pra mim. E aí eu fui me tornando professora. Devidamente, 

por uma necessidade. Não por uma vocação. Mas, agora eu me sinto uma 

professora (GILKA, 2009). 

 

Como o leitor pode perceber, Gilka não se via na função de professora nem tampouco 

tinha pensado nessa ocupação para sua vida. A situação da morte de seu pai e a pressão da 

irmã mais velha levaram-na a exercer uma função para a qual ela não queria se dedicar, ou 
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seja, não se identificava. 

Ser professora para ela foi uma imposição direcionada pela difícil situação de sua 

família e pela ideia de que, com a idade adulta, não poderia mais ficar sem um trabalho, 

mesmo que esse não lhe agradasse. Isto se explica pelo fato de que as pessoas, geralmente, 

começam a trabalhar mais cedo quando pertencem a famílias numerosas e de baixa renda. 

Entendo, com isso, que Gilka atribui um grande valor ao trabalho como forma de construir a 

dignidade na vida adulta. Mas, por que Gilka aceitou a função de professora e não se manteve 

firme em sua resistência, buscando uma outra ocupação? 

O discurso da irmã mais velha, materializado nas palavras da professora, ajuda a 

responder essa pergunta e a mostrar a influência da família sobre ela: 

 

Graças a Deus e à minha irmã é..., eu hoje sou professora. No meu 

memorial, inclusive, eu citei ela como exemplo. Assim, né? E também meus 

pais. Eles queriam muito que a gente estudasse! Meu pai era leigo a muita 

coisa, assim em relação à escola. Ele era leigo, mas o prazer dele era que 

todos os filhos se formassem! Então, quando ele morreu... quando ele 

faleceu, tinha seis filhos formados (GILKA, 2009). 

 

Pelo que posso inferir, o respeito aos valores familiares, bem como a referência da 

irmã mais velha falaram muito alto nesse episódio. Portanto, uma outra causa pela qual a 

professora ingressou no magistério foi motivada pelo desejo de não decepcionar seus 

familiares. 

Essas ligações entre o desenvolvimento profissional da professora Gilka e os membros 

de sua família me fazem refletir sobre o que Freud (1973) discute acerca da importância do 

“outro” nas tomadas de posição do sujeito. Para o pai da Psicanálise, na vida mental do 

indivíduo há sempre alguém envolvido e esse se comporta, ora como um modelo, ora como 

um objeto, um auxiliar ou até mesmo um oponente. Não obstante tal envolvimento, o “outro” 

não se trata apenas de uma força externa ao sujeito, mas de uma presença nele internalizada 

que lhe influencia na geração de posições determinadas. Assim, o “outro” e a relação com o 

outro (CHARLOT, 2000), também se oferecem ao sujeito como uma construção simbólica, 

para a qual se direcionam o desejo e as motivações que vão além de uma simples pulsão 

biológica (LACAN, 1978). 

Uma última reflexão que devo fazer acerca das falas supracitadas, está ligada à 

percepção que Gilka constrói sobre si mesma, a qual faz emergir a necessidade da professora 

se reconhecer, especialmente, como sujeito de sua própria história. Nesse caso, 

desencadearam-se dois processos: um de resistência imediata e outro de aceitação gradativa. 
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O primeiro sucumbiu lentamente à imposição de sua irmã, e o segundo foi se desenvolvendo 

segundo as lógicas da própria professora, a ponto de ela perceber que se ia “tornando 

professora”. Isto se explica à medida que Gilka parece reconhecer, mesmo de forma tácita, 

que o fato de adentrar em uma sala de aula e substituir uma colega, ou ainda de ser empurrada 

por sua irmã mais velha, não a constituiu como professora. Mas, ela estava tornando 

professora enquanto construía uma relação com o saber ensinar, ou seja, ela se fazia 

professora ao passo que desempenhava a atividade de ensinar e dela se apropriava, 

cotidianamente. Portanto, ao descrever o modo como se tornou professora, Gilka nos 

apresenta, de acordo com Charlot (2000), tanto o processo de construção de si, como também 

seu eco reflexivo, isto é, a imagem de si. 

Embora essa construção de identidade tenha sido motivada inicialmente “[...] por uma 

necessidade [...]” e não por uma escolha, tento estabelecer, a partir dessa análise, um link com 

a reflexão de Charlot (2000, p. 98) acerca do processo de construção do sujeito. O autor diz 

que ele se dá por meio da educação, no sentido de formação, como um tríplice processo de 

aprendizagem. Nele, encontram-se articulados os processos de humanização, de 

singularização e de socialização. Em relação ao primeiro, o homem ao aprender se diferencia 

dos outros animais e, assim, se torna um ser humano. No que diz respeito ao segundo, o “ser”, 

ou melhor, o indivíduo, encontra o seu modo próprio de existir no “devir” e, por isso, ele 

conserva em si, tornando-se, como diria Charlot (2000), um exemplar singular e original de 

ser humano. Por fim, o terceiro processo remete ao fato de que o homem precisa se tornar um 

sujeito e, para isso, articula-se com o coletivo social, inserindo-se e apropriando-se dos 

instrumentos culturais que lhe são preexistentes. Portanto, posso concluir que a educação, do 

modo como nos é definida por Charlot (2000) e flagrada na experiência da professora Gilka, 

contribui para que o homem construa, simultaneamente, sua humanidade, sua individualidade 

e sua subjetividade. 

Essa reflexão me remete, novamente, aos postulados de Leontiev (1978), a partir dos 

quais Charlot (2000, p. 51-52) construiu uma parte significativa da sua teorização acerca da 

relação com o saber. Associando tais postulados aos de Emmanuel Kant, Charlot (2000) diz 

que a necessidade de aprender nasce com o “filho do homem”, e é por meio dela que ele se 

constitui humano, podendo sobreviver no mundo que o acolheu. Dito de outra maneira, o “[...] 

homem não é, deve tornar-se o que deve ser; para tal, deve ser educado por aqueles que 

suprem sua fraqueza inicial e deve educar-se, “tornar-se por si mesmo.” 

No caso de Gilka, é possível perceber que sua irmã, de uma certa maneira, exerceu o 

papel de supridora de suas fraquezas iniciais, ou seja, foi sua “educadora.” Entretanto, ao 
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empurrá-la para a sala de aula, sua irmã desconsiderou o fato de que, tal como o homem 

recém-nascido, a professora ainda se mostrava frágil no momento de seu nascimento para essa 

profissão. Por isso, na mesma sequência do relato, a entrevistada explicita que a necessidade a 

forçou tornar-se professora por si mesma, demonstrando que já se estava apropriando daquela 

experiência. Por conseguinte, pode-se dizer que Gilka tanto foi educada por sua irmã como se 

educou a si própria, “tornando-se” professora para, em seguida, “sentir-se” professora. 

Com base nessas afirmações, é possível concluir que a experiência de Gilka como 

professora permitiu que ela se constituísse, por meio do trabalho, como um sujeito singular, 

cujo modo de ser no mundo diferencia-se de todos os demais sujeitos, inclusive de sua irmã, 

com quem aprendeu inúmeras coisas. Dessa forma, é importante dar realce ao fato de que, no 

momento atual de sua vida, a entrevistada não se vê fora da função docente, o que, 

possivelmente, ocorre porque ela passou a perceber o que a realizava ao ocupar tal espaço. 

 

De imediato, entrei nessa profissão por uma necessidade de sobrevivência 

mesmo! Aí, depois passei a criar gosto e estou até hoje! Eu acho até que não 

sei fazer outra coisa a não ser ‘ser professora’ (GILKA, 2009). 

 

Com base nessa fala, a expressão “passei a criar gosto” nos diz muito sobre a relação 

de identidade com o saber que Gilka começa a construir. Primeiramente, consigo mesma e, 

depois com o mundo, representado pela atividade docente “em si”, e com o outro que, 

certamente, diz respeito às crianças com quem desenvolve seu trabalho. 

Porém, ao ser dita, anteriormente, pela irmã da professora, essa expressão é reveladora 

de duas crenças. A primeira diz respeito ao fato de que muitas pessoas veem o trabalho 

docente como uma tarefa fácil e que qualquer um pode realizar. A segunda, por sua vez, 

implica na aposta pela empatia em relação à profissão, tal como se revela na expressão 

popular “com o tempo você se acostuma”. Entretanto, ainda que Gilka tenha resolvido 

abraçar, posteriormente, a profissão, a postura autoritária de sua irmã não foi aceita de forma 

tão passiva. 

Entendo, tal como Pereira (2001, p. 32), que a professora produziu em si mesma uma 

diferença em relação ao que era antes, ou seja, ela estabeleceu um diferencial entre a jovem 

do passado que estava sendo empurrada para a sala de aula e a pessoa do presente que não 

mais se vê fazendo outra coisa, a não ser ensinar. A esse processo de diferenciação, Pereira 

(2001, p.69) chama de professoralidade, pois, para o referido autor, “a professoralidade não é 

[...] uma identidade: ela é uma diferença produzida no sujeito [e pelo sujeito]. E, como 

diferença, não pode ser um estado estável a que chegaria o sujeito.” Com isso, a necessidade 
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de se aproximar da imagem da irmã admirada e de se distanciar da jovem sem emprego que 

ela era fez com que Gilka assumisse a docência como ocupação. 

Dessa forma, a “necessidade de sobrevivência”, que antes estava relacionada apenas 

ao fator econômico, parece-me bem maior na sequência dos acontecimentos da vida da 

professora, constituindo-se depois uma necessidade de sobrevivência também subjetiva. Gilka 

precisava se fazer professora, a exemplo da irmã, mas, certamente, com suas próprias 

características. Sendo, portanto, um processo de diferenciação contínua, a professoralidade de 

Gilka deve ter sofrido muitas alterações, e continuará em modificação sempre que ela 

estabelecer comparações em relação a si mesma e, obviamente, em relação a outros 

professores. 

Isto se justifica porque, ao aprofundar um pouco mais sobre a questão da 

professoralidade, entendo, com o auxílio de Pereira (2001), que nossas diferenciações 

implicam sempre em uma escolha e esta não se circunscreve, unicamente, ao universo 

particular ou individual do sujeito. Ela é, de fato, uma ação que se dá no mundo e, por isso, 

está relacionada também a uma coletividade. Por isso, 

 

[...] o que quer que se venha a ser é, em qualquer caso, resultado de uma 

certa composição de potencialidades presentes no campo de imanência do 

sujeito e, consequentemente, pode resultar de uma escolha que o sujeito faz 

diante de um certo quadro existencial dado. O campo de potencialidades é a 

zona virtual produzida pelo entrecruzamento de diferentes vetores de forças 

que, por isso mesmo, está prenhe de devires que poderão ser atualizados 

tanto em função da própria pressão intrínseca do quadro de forças quanto por 

uma deliberação do sujeito em abrir caminho e dispor-se a deixar vir a ser 

em si um vetor de diferença, ainda que desconhecido e pouco elaborado 

(PEREIRA, 2001, p. 24). 

 

Desse modo, escolher implica um “vir a ser” do sujeito em relação ao que ele não é, 

seja diante do outro e/ou do mundo. 

A partir dessa reflexão, posso inferir que as escolhas que fazemos são, em parte, 

movidas pela pressão das forças sociais e históricas que nos rodeiam e, ao mesmo tempo, 

pelas reações que desenvolvemos em relação a tais forças. Entretanto, não é somente a 

professoralidade dos sujeitos o que me interessa nesta seção, mas o processo de escolha (ou 

não) do “ser professora”. Sendo uma ocorrência que força a reconstituição dos 

acontecimentos antecedentes a sua decisão e ao seu ingresso na atividade do magistério. Isto 

se justifica na medida em que é preciso “[...] desvendar os acontecimentos por detrás dos 

fatos” (PEREIRA, 2001, p. 24) para recompor a sua ligação com o momento atual. Assim 

como no caso de Gilka, deduzo que muitos professores deste nosso país, também, tiveram um 
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exemplo de profissional em alguém da família, especialmente, se tiver sido quem lhe abriu 

“portas” e “janelas” rumo ao primeiro emprego. 

É o que podemos também constatar por meio da história de Marta, uma professora de 

40 anos, que nasceu em Assú-RN, casada e tem 02 filhos adultos. Começou a trabalhar aos 21 

anos de idade, seguindo os passos da mãe e das tias que eram professoras. Atualmente, ela é 

responsável por uma sala da EJA, no período da noite.  No entanto, antes de ser professora, 

seu desejo era ser enfermeira. 

 

Minha mãe é professora, mas eu não tinha vontade de ser professora. Eu 

tinha vontade de ser enfermeira! Mas, eu tinha pavor de sangue, e ainda 

tenho! Eu tenho pavor de sangue! Aí, eu via mamãe ensinando, e depois eu 

via minhas tias,... eu ficava, assim, admirada com aquela paciência de 

mamãe! E eu dizia mesmo assim: - ‘eu queria ser assim como mamãe! 

Paciente!’ Mas ela dizia que era muito difícil porque eu sempre fui, assim, 

bruta, afobada, ignorante! E... eu fui, assim, seguindo os passos dela! Ela ia 

pros cantos, aí, me levava, né? Aí, no concurso que teve, ela disse: - ‘você 

vai fazer!’ Aí, eu fiz e passei. Mas, antes do concurso eu/ eu... trabalhei dois 

anos como contratada! E também teve uns dois anos que eu fiquei no lugar 

da minha mãe, porque ela ia se aposentar! Antigamente, podia deixar uma 

pessoa no lugar, então, eu trabalhei esses dois anos assim no lugar da minha 

mãe (MARTA, 2009). 

 

Pelo relato de Marta, a admiração pela paciência de sua mãe foi o que a fez seguir seus 

passos profissionais. O interessante é que isso tem a ver com sua personalidade agitada, com 

seu jeito de ser, o qual é classificado pela própria entrevistada como “bruto” e “afobado”. 

Nessa perspectiva, a professora contempla o comportamento oposto, alvejado na 

personalidade calma e amável de sua mãe em relação às crianças que ensinava. Ao contrário 

do que seria negar as diferenças, a professora tende a querer acentuá-las de forma positiva 

para também aceitar e desejar a “semelhança”, construindo determinados traços parecidos 

com os da personalidade daqueles aos quais admira. Desse modo, é visível o fato de Marta ter 

buscado na imagem da mãe e das tias o parâmetro para tornar-se, sem perder suas 

características individuais, uma professora, inicialmente, de crianças e, posteriormente de 

jovens e adultos. 

 

Eu não tinha muito jeito pra ser professora de criança, não. Por isso sou 

professora de jovens e adultos. Eu não sabia cantar e, por isso, eu achava que 

num estava preparada... Todo mundo cantava e eu tinha vergonha, assim, eu 

ficava inibida porque todo mundo cantando e eu sem saber cantar, né? Num 

sabia cantar! Aí, apareceu uma oportunidade e eu fui logo transferida pra 

outra escola. Eu fiz o magistério e somente depois, faz uns dois anos ou três, 

que eu fiz a graduação! Não porque eu quisesse, porque eu não gostava!... 



110 

 

Mas, a necessidade que eu tinha de me formar, né? Tinha que ter a 

graduação... e como eu já era professora, fiz Pedagogia (MARTA, 2009). 

 

Nesse sentido, é possível afirmar que a identidade do sujeito não é estanque, nem 

muito menos dada a priori, ela se transforma de acordo com os movimentos sócio-históricos. 

Essa noção de identidade é central na perspectiva de Ciampa (2001), segundo a qual a 

identidade é uma “metamorfose”. Para esse autor, a metamorfose representa o ser humano e o 

constitui em meio à articulação entre os seus aspectos individuais e sociais. Por essa razão, o 

sujeito é percebido como um conjunto de relações sociais que se delineiam no interior dos 

movimentos históricos, os quais possibilitam a atividade e a consciência humanas, 

fomentando “[...] a dimensão do psiquismo como uma resposta [...] para o coletivo trans-

individual” (PEREIRA, 2001, p. 27). No caso da professora Marta, vimos que essa resposta 

veio em forma de uma atitude: a de ser paciente. 

Ao ser observada em sua mãe, a paciência se tornou a motivação para que Marta  se 

mobilizasse a ser professora. Com efeito, trata-se de uma transferência para a função docente 

daquilo que seria sua identidade, subjetivamente, escolhida: ser enfermeira. Contudo, o medo 

de sangue a fez mudar sua escolha, já que tanto a função de enfermeira, que era seu desejo 

inicial, quanto à de professora exigem do sujeito a virtude da paciência. Por isso, Marta 

conseguiu se satisfazer, ou seja, gozar ao agir com as crianças, mesmo sem saber cantar, como 

se fossem os pacientes com os quais um dia desejou trabalhar. 

Das duas histórias descritas, acima, podemos concluir que a relação das professoras 

com os membros da família se mostrou importante e decisiva na opção pela docência como 

atividade profissional. Assim, a mobilização mais saliente para essa atividade parece ter sido 

gestada a partir do desejo de não decepcionar as pessoas que as ajudaram no ingresso dessa 

ocupação. Com efeito, as professoras também souberam fazer uso de si para se realizarem 

profissionalmente, mesmo que a docência não fosse sua ocupação desejada. 

Veremos, a seguir, na história da professora Eliete e do professor João Maria, outro 

exemplo do “uso de si” como recurso para superar dificuldades e adentrar na profissão 

docente.  

No que diz respeito as suas mobilizações, a entrada dos professores teve como 

objetivos fundamentais a melhoria das condições de vida e a superação das discriminações 

sofridas em virtude de sua posição social. Ao observar tais elementos, pude perceber, 

posteriormente, que eles foram essenciais para o sentido que Eliete e João Maria atribuem à 

função de educar. 
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4.1.1.2 Eliete e João Maria: tudo foi diferente quando comecei a estudar 

 

A professora Eliete trabalha desde os 10 de idade e iniciou sua vida como empregada 

doméstica. Foi criada pela madrinha de batismo porque sua mãe não tinha como lhe 

alimentar, nem tampouco dar de vestir e estudar. Foi casada, e hoje, aos 50 anos de idade, é 

mãe de 02 filhos: um rapaz e uma moça já em idade adulta. Ela, a professora, professa o 

protestantismo evangélico como sua religião e se diz arrimo de família, porque o marido a 

abandou desde cedo com o casal de filhos. Atualmente, os filhos estão desempregados, e a 

filha tinha se tornado mãe solteira, recentemente, sendo esta mais uma preocupação e uma 

responsabilidade para Eliete. 

Essa professora trabalha na EJA à noite, sendo supervisora escolar à tarde. Desde 

muito jovem, Eliete percebeu que ao estudar poderia agregar melhorias a sua difícil situação 

de vida, saindo da condição de empregada doméstica para alcançar outros patamares na escala 

social, além de se sentir mais valorizada na função de professora. 

 

Antes de ser professora, minha profissão era empregada doméstica. Aí, um 

certo dia eu me cansei e achei que... eu achei que tinha condições de mudar 

de profissão! Até porque eu me sinto um pouco constrangida de falar, assim, 

da minha infância. Mas, eu mudei de profissão porque eu achei que tinha 

condições de melhorar. Eu, eu... É... Melhorei, assim, em termo de ficar só 

numa cozinha, lavando prato. Até porque eu, com muita dificuldade, 

comecei a estudar. Eu trabalhava durante o dia todo e à noite eu ia pra o 

colégio. Eu me sentia muito cansada, mas, aí eu disse: - “É através dos meus 

estudos que eu vou conseguir mudar esse quadro: a profissão de empregada 

doméstica!” Porque eu tinha necessidade, naquele momento, de ser 

empregada doméstica. Mas, depois, tudo isso foi diferente! Eu comecei a 

estudar, comecei a buscar, é... Procurando de um e de outro, melhorar, sair 

dessa profissão (ELIETE, 2009). 

 

Por esse relato, ao contrário do que se pode depreender da epígrafe que abre este 

capítulo, a qual fala do professor como “um pobre tipo que não foi capaz de buscar outra 

ocupação melhor remunerada”, ser professora para a entrevistada representou o ápice de uma 

escalada na sua pirâmide profissional. Com isso, sua principal fonte de mobilização para a 

docência foi o que ela representava em termos de melhoria de vida e de ascensão social. 

 

Quando eu trabalhava de empregada doméstica, eu era muito discriminada! 

Eu fui uma criança discriminada! Ouvia até muitas vezes... a filha da patroa 

dizer: - “Num brinque com ela não, que ela é uma empregada doméstica” 

(ELIETE, 2009). 
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Parece-me interessante destacar o constrangimento com que a professora Eliete fala de 

sua infância, a ponto de chorar no momento da entrevista. Intuo que seu constrangimento não 

se refira somente ao fato de ela ter sido empregada doméstica, mas também, ao possível 

julgamento que ela pensou de eu fazer acerca de sua resistência em continuar naquela 

ocupação. 

Ora, é perfeitamente compreensível que as pessoas desejem ser bem-sucedidas, 

melhorarem as suas condições de vida e, por isso, estaria longe de mim tecer qualquer 

julgamento pelo fato de ela não se realizar como empregada doméstica. Entretanto, ela não 

sabia disso, e não poderia prever qual seria minha opinião. Desse modo, tal fato me fez inferir 

que, certamente, a professora já tenha sido criticada em relação a seu modo de se posicionar 

no mundo. 

Vejo, no caso de Eliete, o desenvolvimento de um processo de construção do “eu” 

muito intenso, por meio do qual a professora se distancia e rompe com a opressão que sentia 

ao ser empregada doméstica. Esse processo se fundamenta na oscilação constante em relação 

ao sujeito, da qual nos fala Charlot (2001, p. 19). Para o autor, quando o indivíduo desenvolve 

uma implicação pessoal no seu cotidiano de trabalho, ele é convocado em seu próprio ser, 

bem como “[...] são também convocados, mesmo na opacidade, os recursos e as capacidades 

que a tarefa cotidiana [ou seja, a atividade] requer, infinitamente mais amplas que aquelas que 

são explicitadas”. 

 Assim, ao constituir-se como a base do conhecimento humano, a atividade também é, 

como já discutiu anteriormente, a responsável pela construção da subjetividade e, por isso, 

também pode ser considerada como o que fundamenta a consciência. Segundo Leontiev 

(1979, p. 69) “a consciência é como um produto das relações sociais e da atividade que, por 

esta razão, reflete a realidade por meio dos conceitos lingüísticos elaborados histórica e 

socialmente, e dos quais nos apropriamos e transmitimos em forma de saber(es).”  

Ademais, a linguagem é o mais poderoso instrumento cultural que podemos utilizar 

nesse processo. Baseado nessa premissa, Charlot (2000; 2001) reforça que o ato de aprender 

traduz muito mais do que a interiorização de um objeto, ele é também sua apropriação pelo 

sujeito por meio da linguagem sobre o que somos e o que sabemos. 

 

Da profissão de empregada doméstica, eu fui pra Secretaria de Educação. Eu 

conhecia a Secretária, na época, e... ela disse: - Você vai ficar na supervisão! 

Aí, eu disse comigo mesmo: - ‘Meu Deus! O que é que um supervisor faz?’ 

Eu não sabia o que um supervisor fazia, mas ela me orientava. Tinha 

também bastante gente que eu conhecia lá dentro do trabalho, então, o quê 

foi que eu fiz? Ficava sempre ali procurando ver, observando o trabalho das 
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pessoas até saber mais ou menos como é que um supervisor faz. Ele orienta 

o professor, ajuda, dá sugestões. Aí, lá na secretaria, eu vi que, no dia a dia 

do trabalho, também tinha as pessoas que rodavam as atividades no 

mimeógrafo. Eu tratei logo de aprender a manusear o mimeógrafo. Foi, 

então, que a secretária disse: - ‘Você vai longe! Você tem tudo pra dar certo, 

porque você é responsável, é pontual, é esforçada, é organizada. Então, com 

tudo isso que eu venho observando de você, você tem tudo pra dá certo aqui 

com a gente’. Daí, faz vinte anos que eu tô só trabalhando na Educação 

(ELIETE, 2009). 

 

Pelo discurso de Eliete fica claro o quanto ela acreditou no esforço próprio e na 

vontade de aprender como meio de melhorar sua vida. Para isso, a professora fez uso de si 

mesma e de suas potencialidades, as quais foram movidas pelo desejo de apropriar-se da nova 

atividade, constituindo-se supervisora, e de ser valorizada, tanto por seu esforço no trabalho 

como pela essência da pessoa humana que ela é. Nesse sentido é que, como diz Charlot 

(2000), o sujeito não interioriza, simplesmente, o mundo, ele o interpreta e o apreende, 

apropria-se dele por meio do uso de si em uma dada relação. 

Em consonância com essa reflexão, é que Charlot (2000) define o “móbil” como 

aquilo que explica a mobilização para uma atividade. Ele é, portanto, a razão, a causa e o 

motivo pelos quais se justificam as ações do sujeito durante a atividade, além de ser o que o 

impulsiona a iniciá-la. Como se pode perceber, trocar a cozinha por uma instituição pública e 

o trabalho com o fogão pelo trabalho com o mimeógrafo representou, para a professora, um 

encadeamento de gozo que tinha como cenário principal o espaço glamoroso da Secretaria de 

Educação. Desse modo, um dos móbeis mais salientes na história de Eliete foi a melhoria de 

suas condições de vida e de sua posição social. 

É importante destacar na fala anterior da professora, o fato da função de supervisora 

para a qual ela tinha sido designada. Em um certo aspecto, parece-me inevitável e necessário 

observar o pouco compromisso com a educação, por parte da secretária, ao investir no cargo 

de supervisora alguém que não estava preparada para assumí-lo. Tal fato é bastante comum 

nos municípios nordestinos, onde podem ser flagrados, além dos arranjos e dos 

apadrinhamentos políticos, a carência de pessoal qualificado para determinadas funções. 

Apesar de merecer uma reflexão maior, esse fato não me interessa diretamente, porque o que 

pretendo analisar é o aspecto teórico da mobilização apresentada pela professora em relação a 

esse novo saber: o saber ser supervisora. 

Em outros termos, interesso-me pela relação na qual está implicada a necessidade 

apresentada por Eliete de possuir o “saber” que legitimaria sua ação nessa atividade e a 

constituiria como supervisora. Tal como defende Charlot (2000. p. 62), baseado em Schlanger 
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(1978), se o saber é uma apropriação que se dá por meio de uma relação com o outro, com o 

mundo e consigo mesmo, então “não há saber em si”, e “essa relação [...] é uma forma de 

relação com o saber” que traduz, portanto, o próprio sujeito.  

Com base nisso, parece-me possível afirmar, portanto, que o sujeito é aquilo que ele 

sabe, ou seja, o sujeito se constitui a partir do saber que ele se apropria e ao qual confere um 

sentido. 

Devido à característica sócio-histórica do(s) saber(es), é preciso fazer uma distinção 

entre o significado e o sentido que, como vimos, é uma das noções centrais no conceito de 

relação com o saber. Consoante explica Vygotsky (2000), o sentido de alguma coisa só é 

conhecido a partir do contexto em que circula o seu significado. Sendo assim, Leontiev 

(1978), ao realizar suas pesquisas na perspectiva de Vygotsky (2000), diz que a significação 

tem a ver com o mundo simbólico, socialmente construído, e com os processos de construção 

da identidade de determinados grupos e extratos sociais por meio de suas crenças, valores, 

códigos e práticas sociais específicas. 

Ela é, destarte, a generalização da realidade, uma forma ideal por meio da qual a 

prática social da humanidade se apresenta, permitindo que o homem assimile a experiência 

generalizada e refletida de outros homens que lhe antecederam. O sentido, por sua vez, está 

diretamente ligado ao desejo de um sujeito singular, que constrói uma história no decorrer de 

sua vida, sem a mínima semelhança com a história de outras pessoas. 

Como se pode deduzir, embora a função de supervisora, ou mesmo a de qualquer outra 

ocupação ligada à área da Educação, tenha seu significado estabelecido socialmente, o sentido 

dado por Eliete está, diretamente, ligado ao seu desejo e objetivo de não ser mais discriminada 

como empregada doméstica. Assim sendo, a atividade empreendida para se tornar supervisora 

não atendia apenas à exigência de auxiliar outras pessoas, mas, especialmente, à necessidade 

de a professora se sentir melhor, de ascender na sociedade. Portanto, o sentido existe em 

função do desejo que move o sujeito da atividade e, no caso de Eliete, ser supervisora 

representa ocupar uma posição social mais elevada. 

Por essa razão, parece ser tão relevante para Eliete ressaltar a ajuda dos colegas de 

trabalho, aos quais observava, e as palavras da secretária da educação. Em adendo, vale 

ressaltar que essa influência positiva da relação com o outro, e das palavras de incentivo que a 

professora recebia das pessoas com quem trabalhou, parece ter sido um excelente combustível 

emocional para ela, sendo forte o suficiente para lhe mover em direção ao alcance dos 

objetivos traçados. Afinal, com aquelas pessoas ela tinha aprendido a utilizar uma tecnologia 

que, para sua realidade, até então, representava a “modernidade”, em termos de recursos ou 
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materiais a serem usados no trabalho. 

A partir dessas aprendizagens realizadoras, a referida professora buscou ensinar, ou 

seja, transmitir seu saber, incentivando outras pessoas a se sentirem, igualmente, capazes de 

vencer suas dificuldades. No caso, essas outras pessoas foram seus primeiros alunos, já que 

Eliete começava a se experimentar também como professora na modalidade de Educação para 

Jovens e Adultos (EJA). 

 

Depois da secretaria, eu fui trabalhar na EJA. Também não tinha 

experiência, mas eu vinha nessa busca com os colegas que me diziam: - “Vá 

em frente! Você precisa! Você é capaz!” Então, eu continuei trabalhando. E 

estou até hoje trabalhando com jovens e adultos. Uma clientela que a gente 

sabe que, realmente, não é fácil de se trabalhar, mas eu tinha jogo de cintura. 

Me esforçava bastante, e acho que... consegui com que os meus alunos 

jovens e adultos aprendessem a ler, escrever e contar, pois era isso o que eles 

queriam muito, tinham o desejo! Havia umas senhoras casadas, pais também 

e jovens! Nesse período que eu trabalhava com jovens e adulto, eu percebi 

que um senhor de mais idade, tinha mais vontade de vim pra escola, era mais 

freqüente, ele queria aprender muito mais do que aquele, o jovem, o mais 

novo. O jovem tinha tudo pra... mas... Mesmo assim, eu passei três anos e 

me considero, assim, uma pessoa privilegiada, diante do meu esforço. Acho 

que consegui atingir o meu objetivo que era que o meu aluno aprendesse a 

ler, e escrever (ELIETE, 2009). 

 

Percebi, nessa fala da professora, um sentimento de realização e de busca constante 

pela apropriação das atividades naquele novo espaço de trabalho. É notória sua mobilização 

ao dizer que para as dificuldades que encontrava com a turma ela teria sempre “um jogo de 

cintura”, ou seja, para qualquer situação que parecesse difícil, ela encontraria uma solução 

possível, haja vista que estaria disposta a enfrentar o desafio com sua perseverança e o desejo 

de vencer. 

Um desses desafios está relacionado ao saber dos alunos. Como podemos observar, o 

objetivo da professora era conseguir que eles aprendessem a ler e escrever. Porém, o desejo de 

aprender tais “coisas” era mais saliente nos estudantes idosos do que nos jovens da sala, tal 

fato levou Eliete a buscar a graduação em Letras. Percebo, nesse comentário da professora, 

uma forte ligação com sua própria experiência, já que o destaque ao esforço dos estudantes de 

mais idade parece representar uma referência à mesma determinação com que ela conseguiu 

chegar naquela sala de aula, depois de uma certa idade, e vindo de um meio social tão 

desfavorecido. Desse modo, percebo que a professora procurou ensinar a seus alunos que é 

sempre possível conquistar outros espaços na sociedade, independentemente, da idade na qual 

se encontrem ou da classe social a que pertençam. 
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Eis, pois, um exemplo de que as pessoas oriundas das camadas menos favorecidas da 

população podem contradizer as afirmações deterministas, facilmente, encontradas nas teorias 

da reprodução. Como bem observa Charlot (1987, p. 174), essas teorias foram bastante 

criticadas por “seu imobilismo, seu fatalismo, seu finalismo” ao invés de tentar compreender 

como os sujeitos reagem mediante a dominação da classe burguesa. Sendo assim, embora essa 

discussão se torne, aparentemente, distante daquilo que poderia explicar o motivo pelo qual a 

professora Eliete resistiu ao seu “destino” como empregada doméstica, ela se faz necessária 

na medida em que a análise de determinadas realidades não pode se centrar apenas nos pólos 

da macrorelação entre dominados e dominantes, como defendiam as teorias da reprodução. 

O estudioso das relações sociais deve compreender que em um nível microsociológico, 

as pessoas reagem às intempéries da cotidianidade, a fim delas sobreviverem e se tornarem 

condutores da sua própria história. E isto é o que busquei tentar compreender a relação com o 

saber desses professores. 

 

Na Universidade aprendi a lutar pelos meus direitos! A conhecê-los mais. 

Nós temos que saber, conhecer pra poder buscar. Lutar por aquilo que é 

melhor pra gente! Aqui falam assim: - ‘Vocês só pensam em dinheiro, né?’ 

Sim, mas quando a gente faz uma capacitação, quando a gente sai... Por 

exemplo, você tá fazendo aqui esse seu trabalho, sua pesquisa, seu estudo. 

Futuramente, você pensa em melhorar, né assim? Se você estuda, então... 

Tem quem diga assim: - ‘Daqui a pouco, o professor vai tá ganhando igual a 

um Auxiliar de Serviços Gerais! Será?’ Não é que eu discrimine o ASG, mas 

também a gente tem que ser valorizada! A gente tá sempre se capacitando, 

sempre estudando, então, por isso, a gente também pensa em termos de 

valorização (ELIETE, 2009) 

 

Nesse sentido, como um estudante penso na nota em forma de recompensa pelo seu 

esforço, o professor espera que, ao terminar um processo de qualificação, ele seja 

contemplado com a valorização de seu salário. Obviamente, essa observação vale para 

qualquer pessoa e para qualquer outra profissão. Contudo, é interessante notar que Eliete, 

agora na posição de professora, embora frise o respeito pelas outras profissões, toma distância 

dessa atividade tal como o fez em relação ao trabalho de empregada doméstica que são 

similares. 

O professor João Maria, assim como Eliete, trabalha desde os 10 de idade e iniciou sua 

vida na “roça” como agricultor. Filho de família pobre, morador da zona rural do município 

de Lajes, ele foi criado “no meio do mato” com diz o professor. Solteiro, com 34 anos de 

idade, católico e professor da EJA.  

Desde muito jovem, professor supracitado percebeu que ao estudar poderia ajudar a 
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melhorar de vida, a suprir as dificuldades que enfrentava, saindo da condição de agricultor 

para alcançar outros lugares na sociedade, além de se sentir, assim como Eliete, mais 

valorizado na função de professor e dar orgulho a família.  

 

Antes de ser professor, minha profissão era agricultor junto com o meu pai e 

meus irmãos. Daí, um dia eu pensei que não queira aquilo para minha vida 

toda. E resolvi estudar. Ter outra profissão.  Então, terminei os estudos na 

cidade e fiz vestibular para Historia e passei. A partir daí comecei a ver as 

coisas melhorarem. E, hoje sou professor (JOÃO MARIA, 2009) 

 

Por esse relato, pude depreender que ser professor representou uma mudança de vida. 

Melhoria na qualidade de vida de João Maria. Assim, sua principal fonte de mobilização para 

a docência foi o que ele representava em termos de melhoria de vida. 

É interessante destacar o desejo e ou necessidade que as pessoas têm de melhorarem as 

suas condições de vida. Vejo, no caso de João Maria, o desenvolvimento de um processo de 

construção de uma historia de vida, por meio da qual o professor rompeu com as limitações 

do espaço social onde vivia. 

 

De agricultor virei professor. É uma mudança de vida grande. Sai do sol para 

sala de aula. Isso me deixa feliz, pois sei que estou melhor, hoje na sala de 

aula. E na sala de aula da EJA, porque tenho muitos alunos que tem uma 

historia de vida parecida com a minha. Alunos que vem dos distritos para 

cidade estudar. Assim como eu fiz (JOÃO MARIA, 2009). 

 

Na lógica da professora Eliete e do professor João Maria, isso quer dizer que todo o 

esforço empreendido durante sua escalada profissional não pode deixar de ser reconhecido 

pelos administradores da educação. Para eles, o ato de estudar, os anos vividos na escola, a 

formação na Universidade e a constante necessidade de atualização profissional os 

credenciam professor como um profissional de maior prestígio social.  

Nesse contexto, a mobilização principal desses professores em relação à atividade 

docente parece ter sido, além de uma ascensão pessoal e profissional, uma oportunidade de 

poder ajudar outras pessoas a melhorarem de vida por meio da educação. Nas duas histórias 

singulares, imediatamente, subsequentes, é possível perceber a mesma determinação de suas 

protagonistas. 
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4.1.1.3 Anselmo: eu pensei comigo mesmo... basta 

 

Anselmo é católico, tem 38 anos de idade, casado e pai de um único filho. Trabalha 

desde os 10 anos de idade e iniciou a sua vida profissional como artesão. Atualmente, além de 

professor da EJA, é também artesão, mas das duas funções que desempenha, prefere a de 

professor porque sente a necessidade de exercitar a mente, refletindo sobre seus erros e 

acertos, o que não se sente mobilizado a fazer em relação à outra ocupação. 

Ser professor para Anselmo foi um sonho, mas que acabou ainda na juventude. Por 

esse motivo, a necessidade de ter um trabalho estável foi o que fez com que ele abandonasse 

por um tempo o seu trabalho de artesão, a fim de se dedicar à sala de aula. 

 

Quando eu era bem novinho, eu não tinha nem o Ensino Médio ainda... Eu 

sonhava, assim, em ser professor. Quando foram passando os anos, eu não 

tinha esse sonho mais! Porque eu era... Eu percebi que na hora de apresentar 

os trabalhos no magistério, eu era tímido. Sabe? Então, eu percebi... Eu tava 

percebendo que não ia dar certo eu ser professor. Mas, era um meio... o meio 

mais eficaz, assim, né?, De trabalho. Você estando na sala de aula, você não 

tinha como estar desempregado, depois que você entrasse, né?... Que você 

fosse... Que eu fosse professor, não tinha como ficar desempregado 

(ANSELMO, 2009). 

 

Nas palavras do professor, é possível observar que o motivo de sua opção pelo 

magistério teve como finalidade consciente desviar-se do risco de ficar desempregado. 

Portanto, escolher a docência como profissão foi para ele uma ação deliberada para a qual 

atribuiu um significado particular, ou seja, um sentido: ser professor “era um meio eficaz de 

trabalho”. 

Assim, apesar da timidez, Anselmo resolveu assumir a docência pelo fato de querer 

garantir sua estabilidade no trabalho e também de não suportar mais trabalhar como artesão. 

 

Eu terminei o magistério... e não tinha um trabalho, né? Assim... um 

trabalho, porque, na época, as pessoas conseguiam trabalho por meio de 

pistolão, assim, né? Era uma época que nem necessitava de concurso para se 

conseguir uma sala de aula pra ensinar. Então, qualquer pessoa conseguia, só 

que, na época, eu não consegui. Então, eu fui trabalhar como artesão... Fui 

convidado por uma amiga. Daí, foi um período de sete anos! Eu comecei a 

fazer trabalhos manuais, daí fui aumentando os meus conhecimentos, passei 

já a mexer com artes. Após esses sete anos, passei mais três anos tentando a 

vida... aí, quando chegou três anos, aí, eu disse: Basta!! Eu pensei comigo 

mesmo: Basta! Não quero mais saber disso! (ANSELMO, 2009). 

 

O relato do referido professor denuncia o modo como os cargos da administração 
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pública, especialmente o de professor, eram assumidos em épocas ainda recentes. Não havia 

concurso, e os “pistolões”, nome utilizado para designar as pessoas que tinham acesso aos 

cedentes desses cargos, geralmente beneficiavam os membros de sua família ou dos 

correligionários eleitorais. 

Quando Anselmo diz que qualquer pessoa conseguia uma sala de aula para ensinar, 

vejo nessa afirmação um dos elementos responsáveis pela desvalorização do papel do 

professor neste país. Contudo, não posso dizer que o professor brasileiro tenha se tornado um 

profissional desvalorizado, apenas, porque assumiu sua atividade sem que ela tenha sido fruto 

de uma decisão motivada por um desejo. Isto nem mesmo se sustentaria porque o “desejo de” 

estaria presente, embora não fosse o desejo de ensinar, de ser professor, mas de ter um 

trabalho estável, como é o caso do professor entrevistado. 

 

No período em que surgiu o concurso de professor, fazia tempo em que eu 

não lia... Nem pegava em nada de material didático, era só mesmo as do 

artesanato. E aí, fiz o concurso, passei!! Foi até um... eu até estranhei assim 

eu passar devido a tanto tempo... não ter pegado em nada, não ter estudado, 

nada, assim... de material didático, nada de... de... de aula! Passei... e foi um 

período difícil! Porque, na época, tava aquele rebuliço assim do... do... da 

mudança, do tradicional para o construtivismo. E aí, eu... há tanto tempo que 

eu já tinha terminado o magistério, eu era totalmente tradicional... e pra que 

eu começasse a trabalhar no Construtivismo, Nossa Senhora!, foi um caso 

sério. Aí, comecei a pesquisar, a participar de palestras, de seminários, né? e 

aí fui me acostumando... Foi um período muito difícil na escola em que eu 

trabalhava, era bem pequenininha, as pessoas trabalhavam, assim, totalmente 

diferente, eu querendo... querendo fazer cada dia, assim, algo... que desse 

certo, no Construtiv/... através do construtivismo, mas aí...comecei a aliar as 

duas coisas, né? Tradicional e Construtivismo, porque eu não ia entender 

totalmente o Construtivismo, e a gente vai aprendendo aos poucos 

(ANSELMO, 2009).  

 

Para Anselmo, a aprovação no concurso foi uma surpresa, e isto se deve ao fato de que 

ele estava, há bastante tempo, distante das atividades escolares. Percebo ainda nesse detalhe, 

uma frágil confiança em si mesma, haja vista sua inscrição no concurso não deve ter 

prescindido de uma preparação mínima. 

Há ainda outro fato interessante a ser analisado, que diz respeito a uma concepção 

corrente de estudo que o professor me faz inferir. Quando falo em estudo, estou me referindo 

ao ato de ler e de pensar sobre o que leu, seja para se manter atualizado ou para construir 

novos conhecimentos. Pelo que declara, embora tenha feito o curso Magistério, parece que 

não se sentia apto a enfrentar o concurso para o cargo de professor. Isto implica dizer que o 

ele parou de estudar logo que concluiu o seu curso, e se dedicou a outras atividades, 
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“esquecendo-se”, circunstancialmente, do que tinha aprendido. Portanto, estudar para o 

mesmo, e certamente para muitas pessoas, parece denotar uma atividade que não tem razão de 

existir fora do âmbito escolar. 

Ademais, a realização do concurso coincidiu com o momento em que a teoria 

construtivista de Piaget (1975) era eleita no Brasil, por influência das pesquisas de Ferreiro e 

Teberosky (1991) acerca da psicogênese da língua escrita, como o novo método para o ensino 

da leitura e da escrita. Um equívoco das administrações públicas que resultou em umas das 

mais cruéis e desastrosas “experiências” pelas quais passou a Educação Brasileira. Não pelo 

fato de que a proposta de um ensino de base construtivista seja um equívoco, muito pelo 

contrário, mas porque a pouca compreensão da teoria piagetiana, aliada à interpretação da 

pesquisa de Ferreiro e Teberosky (1991) como um método de ensino, provocou consequências 

negativas no que diz respeito à aprendizagem dos estudantes. 

Em parte, isto ocorreu porque os docentes parecem ter compreendido o 

Construtivismo como um modo de trabalhar em sala de aula, no qual o professor não ensina, e 

o aluno, por sua vez, deve aprender sozinho, sem a devida mediação. Ao menos é o que se 

pode inferir das palavras de Wanja, as quais trago aqui para elucidar as dúvidas apresentadas 

por Anselmo que também coincidiam com as suas. 

 

Uma dificuldade que eu sinto é porque nós trabalhamos na linha do 

construtivismo, e os pais e alunos, eles sempre nos procuram porque a gente 

não faz determinada tarefa. E eu sinto dificuldade. [...] Eu penso que nessa 

linha do construtivismo, o professor ele só... motiva, né? ... O papel dele é só 

de motivador, né? De incentivador. Daí, então, o aluno por si mesmo ele vai 

descobrir, tá entendendo? Aí, eu sinto essa dificuldade (WANJA, 2009). 

 

Isso se contrapõe, totalmente, ao que se espera de uma prática de ensino que se 

denomina de cunho construtivista. No entanto, pude constatar, também nas palavras do 

professor Anselmo, que a solução encontrada por alguns professores, para o problema com o 

Construtivismo, foi a de se estudar sobre o assunto, mesmo que em sua prática, continuassem 

aliando, como ela mesma disse, os métodos tradicionais ao modo de pensar construtivista. 

 

Com o tempo, surgiu a faculdade, né? O vestibular, pra fazer Pedagogia... 

Porque já que a gente tava em sala de aula, a gente tinha que se formar. E aí 

fiz o Vestibular. Passei, foi outra surpresa também! Passei, atuei, gostei. 

Aprendi muita coisa lá, pra... é...é...foi um subsidio muito grande pra o que 

eu queria aprender a fazer com os meus alunos. E daí, passei quatro anos na 

escola que eu comecei lecionar (WANJA, 2009) 
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Como se pode observar, por causa da entrada na docência, e das dificuldades que 

encontrou na sala de aula, o professor se viu “obrigado” a buscar qualificação no curso de 

Pedagogia em Nível Superior, conforme ele nos diz no trecho supracitado da entrevista. 

Vejo que sua admiração, dessa vez por ter sido aprovado no vestibular, retorna com 

força e soa como indício de uma autoconfiança comprometida. Por que isso teria acontecido? 

Seria essa “admiração” algo normal para quem estava um bom tempo afastado da escola? Ou 

poderia ser considerada fruto das reminiscências de uma escola autoritária, na qual Anselmo  

aprendeu que o professor é quem age no processo ensino-aprendizagem? Seja qual for a 

resposta, o fato é que a relação com o saber do professor parece ter sido fragilizada, em 

primeiro plano, ao longo de suas experiências escolares e profissionais. 

Na Universidade, essa relação revestiu-se ainda de um caráter declaradamente 

utilitarista, visto que aquilo que o professor gostaria de aprender estava ligado ao seu uso na 

relação com os alunos em sala de aula. Mesmo que essa aprendizagem estivesse se efetivando 

em função de uma finalidade tão imediatista quanto aquela que lhe permitia trabalhar fazendo 

artesanato, a nova ocupação parecia lhe trazer mais expectativas do que a anterior. Por isso, o 

grito de “basta”, dado por Anselmo à função de artesão, permaneceu como um eco 

mobilizador para o professor, fortalecendo sua convicção de que é melhor ensinar jovens e 

adultos do que fazer artesanato. 

 

4.1.1.4 Irene: eu tinha que ir além porque a gente não pode parar 

 

Irene é filha de um casal de agricultores do Vale do Assú e começou sua luta pela 

sobrevivência com apenas cinco anos de idade, na mesma profissão dos pais. Hoje, aos 52 

anos, é casada, mãe de um filho e trabalha como professora na EJA. Assim como a vida na 

roça, sua história escolar e profissional foi marcada por várias dificuldades. 

 

Eu não escolhi ser professora! Não foi assim por vontade, né? Foi é... a 

necessidade ... as condições financeiras que eu não tinha. Eu morava num 

sítio e trabalhava de agricultura/... [frase interrompida por um choro bastante 

carregado de emoção]. Era muito pesado, né? Cinco anos... era pequena!... 

Minha mãe me levava pro serviço porque não tinha quem trabalhasse com 

ela. Dava as sementes pra plantar... os grãozinhos... aí a gente plantava, né? 

Não sabia... não tinha nem noção de quantidade, de nada. Então, eu trabalhei 

muito... eu cansei! Eu comecei a estudar, minha mãe não tinha dinheiro pra 

comprar farda pra mim, nem livro! E a agricultura não dava, né? Ai, quando 

foi um dia eu saí de casa e disse: - “Eu vou arranjar um serviço, seja qual 

for!” (IRENE, 2009). 
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Como é possível depreender no discurso de Irene, sua determinação apontava para o 

objetivo de livrar-se daquele sofrimento que era trabalhar na agricultura. Além disso, chama-

me a atenção o fato de que, para atingir esse objetivo, a entrevistada se propôs a assumir 

qualquer “serviço”, sem pensar, de imediato, na natureza dessa ocupação. 

Qualquer outro trabalho lhe parecia mais dignificante do que a dura realidade do 

campo. Por isso, a referida professora se sentia motivada a enfrentar os mais diversos desafios 

que sua decisão pudesse ocasionar, até mesmo aqueles que ela jamais imaginara. 

 

 

Um dia, eu fui passando em frente à Prefeitura e uma amiga falou: - ‘Tão 

fazendo inscrição do concurso da Prefeitura pra professor’. Aí, eu disse: - 

‘Mas, não dá pra mim não porque eu só tenho o científico, não dá’. Aí, ela 

disse: - ‘Não, mulher, mas vamos fazer assim mesmo. Eu disse: - É, vamos 

tentar!’ Aí, eu fui, né? Fiz e consegui... a aprovação. Mas só que quando me 

chamaram pra eu vim trabalhar, eu não quis, eu não aceitei... Porque eu não 

tinha vocação, eu não sabia nem por onde começar! Porque a minha vida foi 

totalmente diferente! Eu não era da cidade, eu vivia no mato! Aí, a minha 

amiga disse: - ‘Não, mulher, mas vai dar certo. Eu vou lhe ajudar no que for 

preciso’. Aí, eu disse: - ‘Então, tá bom!’ Aí, eu fui e aceitei, né?. Mas, não 

foi dizer assim... Porque eu tinha amor. Entendeu? Eu não tava preparada 

não! De jeito nenhum! Então, eu aceitei. Aí, eu vim... morar na cidade e 

comecei, é... sem..., assim, desnorteada, sem saber nem por onde começar 

(IRENE, 2009). 

 

Pelo relato da entrevistada, a decisão de prestar concurso para o cargo de professor foi 

uma eventualidade. Em adendo, sua disposição para o desafio pode ser analisada com base na 

influência de pessoas amigas, as quais, além de incentivar a inscrição, comprometeram-se a 

ajudá-la nos primeiros momentos de sua nova ocupação. 

 

Logo que eu vim pra cidade, encontrei umas amigas que começaram a me 

dar a mão! Mas, aí, eu tive de estudar de novo! Eu disse: - ‘Vou ter que fazer 

o pedagógico’. Fui!  Aí, fui fazer o... o... assim... tipo um supletivo, que era o 

‘Logus II’. Eu disse: - ‘Tenho que terminar num ano e seis meses porque eu 

quero fazer o concurso do Estado’. Eu tinha que ‘emburacar’ também. Aí, eu 

comecei a estudar, né? Mas, era muito pesado! Olha! eu ia pro banheiro com 

os módulos nas mãos! Eu dormia com os módulos debaixo do travesseiro... 

que era pra eu dar conta! Aí, eu sei que graças a Deus, deu certo! Comecei a 

trabalhar, o tempo foi passando, né? e eu fui me apegando, assim,... agora, 

eu estou amando meus alunos! (IRENE, 2009). 

 

Nesse trecho da entrevista, a professora citada fala da necessidade de voltar a estudar, 

a qual é sentida, em especial, a partir do confronto com a cotidianidade da sala de aula. Como 

é possível perceber, ela entende que não deveria continuar na dependência da ajuda de suas 

amigas, mesmo considerando a importância desse fator naquele momento. 
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Assim como destaquei em relação às outras entrevistadas, a necessidade de retornar ou 

avançar na formação foi inevitável. O interessante é notar que as motivações que gravitam em 

torno dessa necessidade sofrem variações de sentido, devido, especialmente, aos objetivos de 

cada uma delas. No caso de Irene, passar no concurso promovido pelo Estado do Rio Grande 

do Norte (RN) significava para ela, além de um avanço na melhoria de sua vida, antes tão 

sofrida, uma maneira de se sentir capaz, tanto ou quanto os outros professores que já tinham 

sido aprovados em outros concursos. A expressão “Eu tinha que ‘emburacar’ [entrar] 

também” é reveladora dessa significação e de seu desejo de pertencer ao grupo dos 

professores da rede estadual de ensino, pois, como diz Charlot (2000, p. 72), “[...] toda relação 

com o saber comporta [...] uma dimensão relacional que é parte integrante da dimensão 

identitária.” 

Com efeito, não se pode esquecer ainda que as exigências determinadas pelo próprio 

fazer da atividade de ensinar se configuram como uma motivação a mais para Irene, e que 

parece ser comum a todas as outras professoras. 

 

Eu tinha que ir mais além, porque a gente não pode parar! E se você diz 

assim: - ‘Eu tou preparada!’ Ah! Ninguém está preparada! Você tem que ir 

mais além... mais além... Aí, então, eu disse: - ‘Vou fazer agora... o 

vestibular par inglês, seja lá como for, porque eu quero mais... sabe?’ Aí, eu 

fiz... veio a aprovação aí, graças a Deus eu fui aprovada, né? Terminei... e 

até queria fazer a Especialização, mas... eu acho que vou parar por aqui 

porque já faz vinte e oito anos que eu trabalho, já estou muito cansada. 

Entendeu? Mas que foi uma experiência... Olhe! Foi das maiores... essa 

experiência foi das aventuras... uma das maiores que eu já fiz na minha 

vida... foi essa: a de trabalhar com educação! Porque, pra mim, era um bicho, 

assim... eu não me achava preparada pra fazer essas coisas... eu... eu... não 

sei, era muito complicado pra mim, sabe? (IRENE, 2009). 

 

Nessa fala, percebo o quanto a professora compreende sua condição humana de 

incompletude. Ao dizer que deve “ir além” porque “não pode parar”, ela expressa sua certeza 

de que o sujeito é uma construção sempre em processo de acabamento, como inacabadas são 

sempre suas relações (GUARESCHI, 2002). No contexto de seu discurso, isto significa ainda 

ultrapassar os limites demarcados pela profissão de agricultora e adentrar no terreno de uma 

nova condição existencial, a de professora. 

Dessa forma, as opções que se sucederam à “escolha” da docência como profissão 

foram sempre gerenciadas por ela, a partir da necessidade de se sentir apta a assumir aquela 

nova função. Por isso, do mesmo modo que outros professores produziram em si mesmas 

muitas diferenças em relação ao que eram antes, Irene exerce uma tomada de posição, 
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igualmente, individualizada em relação a sua condição anterior de vida. Nessa perspectiva, 

cada “degrau” ultrapassado na escalada de sua formação representou também, para a 

professora, mais um episódio dentro da grande aventura que foi para ela o trabalho na 

educação. 

Essa significação não ocorre de toda sorte gratuita, posto que assumir uma sala de aula 

sem nenhum acompanhamento sistemático é, sem dúvidas, uma aventura. Em relação a esse 

fato, tenho duas observações a fazer. A primeira delas está atrelada ao aspecto negativo dessa 

“aventura”, haja vista os muitos alunos que hoje podem estar sofrendo as consequências do 

despreparo dessa professora. No entanto, se praticarmos uma “leitura positiva” (CHARLOT, 

2000) do que essa história representou para a professora Irene, a segunda observação que faço 

caminha em direção ao grande desafio que a ela foi imposto e para o qual ela não mediu 

esforços no transcorrer do seu enfrentamento. Portanto, se de um lado tivemos perdas, do 

outro, não podemos deixar de contabilizar os ganhos, já que as pessoas sempre terão o direito 

de desejar uma vida melhor. 

De um modo ou de outro, a aventura vivida por Irene ficou registrada em sua memória 

e se transformou em uma experiência, no sentido de Benjamin (1996), por meio da qual ela 

construiu muitos saberes. Por meio das experiências que viveu, ela foi percebendo a 

necessidade e a possibilidade de dar sempre um passo a mais em sua escalada. Estudar foi, 

então, para ela, assim como foi para Eliete, a saída encontrada para não mais voltar às 

privações vividas na infância e para poder assumir, com o mínimo de “tranquilidade”, os 

desafios impostos pela atividade docente. 

 

4.1.1.5 Wanja e Pedro: era uma opção de trabalho 

 

A professora Wanja nasceu em um sítio nos arredores de Assú-RN, mas, depois de 

algum tempo, veio para a cidade, onde mora até hoje com sua mãe, seu marido e dois filhos. 

Tem 34 anos, é casada e professa a religião católica. Trabalha como professora da EJA  à 

noite. Desde pequena, desejava trabalhar em um banco, mas, com o passar dos anos, viu-se 

diante da obrigação de tomar uma decisão muito importante, a qual a distanciou desse desejo. 

 

Eu não queria ser professora. Eu queria um trabalho diferente daquele dos 

meus pais! Porque eu morava no sítio e meu pai trabalhava na roça, mas eu 

não queria aquele trabalho pra mim, certo? Eu queria um outro tipo de 

trabalho, né? Eu tinha muita vontade de fazer Contabilidade porque o meu 

desejo era trabalhar num banco. Só, que o magistério foi/... num foi nem 

uma opção minha, assim,... foi a minha madrinha que me aconselhou para 
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que eu fizesse o magistério! (WANJA, 2009). 

 

Consoante essas informações da professora supracitada, a “escolha” pelo magistério 

não foi uma opção desejada, mas foi uma decisão consciente no sentido de que ela não 

gostaria de repetir a história dos pais. 

Apesar de não ter conversado mais profundamente com a entrevistada sobre o 

significado dessa decisão, gostaria, por meio de sua história, e, sem dúvida, retomando as dos 

outros professores, de discutir um processo psíquico sobre o qual Charlot (2005, p. 71) reflete 

em relação aos estudantes dos meios populares na França: aprender e formar-se é mudar; 

mudar é trair? 

De acordo com esse pesquisador, “[...] não se pode aprender sem mudar 

pessoalmente” (CHARLOT, 2005, p. 71), porque ao aprender coisas que têm um sentido, as 

pessoas tendem, pelo menos um pouco, a mudar a sua visão de mundo e da vida. Por essa 

razão, Charlot (2005) cogita vários questionamentos que poderiam passar na cabeça de um 

determinado aluno, por ter aprendido na escola e, consequentemente, mudado em alguns 

aspectos relacionados a seus amigos de turma que foram reprovados e/ou a pais que não se 

alfabetizaram, por exemplo. Minha reflexão é a seguinte: Wanja também aprendeu muitas 

coisas, e, pelo que pude observar em sua fala, certamente, essa aprendizagem acarretou muitas 

mudanças. Assim sendo, teria ela traído também sua família, seus amigos e irmãos, os quais 

ficaram no sítio, ao decidir que não iria trabalhar na roça como seu pai? 

Parece-me que não. Ao contrário, tanto para a professora citada como para outros 

professores, trata-se apenas de uma questão de sentido, de desejo de mudança, ou ainda, diz 

respeito a uma relação com o saber na qual se tornou impossível para eles pensar a utilização 

do que aprenderam naquilo que antes se dedicavam como trabalho, ou seja, a agricultura e os 

afazeres domésticos. Em acréscimo, o apoio familiar obtido para assumir o magistério retira, 

deles, toda e qualquer culpa ou sentimento de traição. Afinal, é possível observar ainda que, 

para alguns dos professores, foram os familiares que, praticamente, determinaram a mudança 

de suas vidas. 

No entanto, é interessante notar que a figura dos pais, praticamente, não aparece. Por 

isso, entre os familiares que incentivaram os professores, os irmãos se configuram como os 

parentes mais próximos a influenciar sua decisão. Depois deles, vêm as tias e, posteriormente, 

as madrinhas. Vejamos em seguida, por exemplo, o caso de um outro professor para quem 

uma tia foi a maior responsável por sua entrada no ofício de professor. 

Pedro nasceu em Macau, uma cidade litorânea do estado do Rio Grande do Norte, 
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situada a duas horas da cidade de Assú. Atualmente, é casado, possui um filho e trabalha 

apenas na EJA. Seu desejo, assim como o de Wanja, também não era ser professor. 

Inicialmente, ele queria ser enfermeiro, mas a falta de oportunidade para trabalhar nessa 

atividade o fez “caminhar” para o magistério. 

 

Bem, é... eu não tinha desejo de ser professor. Meu desejo era enfermagem. 

Mas só que na minha cidade... a opção de trabalho era bem difícil, não tinha 

muito trabalho pra... pra esse nível. Então, a minha tia... porque foi através 

de minha tia que me incentivou a estudar e a ser professor, porque era a 

única opção. Então, aí, eu fiz o magistério, na época existia o magistério... 

Aí fui... fui gostando! Aí, depois fui criando aquele amor pela profissão, né? 

Terminei o magistério... passei um ano parado, sem emprego! Fiz o 

vestibular, mas não passei. Aí, no ano seguinte surgiu uma vaga de... pra 

professor, mas com contrato. Era um contrato assim pra... três meses. Três 

meses, e era num sítio. Então, assim era muita dificuldade na época, minha 

tia também não queria que eu fosse porque era difícil o acesso a carro, aí a 

gente ia de carona, dependia de carona pra chegar até lá (PEDRO, 2009). 

 

Nessa fala do entrevistado, a figura familiar da sua tia de acompanhar todas as suas 

decisões, se tornar presença marcante em sua “escolha” pelo magistério. 

E por falar em escolha, tenho utilizado aspas algumas vezes que escrevo essa palavra. 

O motivo pelo qual tenho feito isso se justifica pelo fato de que, conforme já relatado 

anteriormente, nem sempre se trata de uma opção desejada. Sendo assim, é relevante salientar 

que um problema ainda maior que esse é a chegada dos professores na escola, pois nela não se 

tem também muita oportunidade de escolha. Com isso, por meio da fala de Pedro, posso 

perceber o quanto os professores, em início de carreira, têm enfrentado sérias dificuldades em 

relação a sua adaptação e a ausência de condições mínimas para, inclusive, desenvolver suas 

atividades. 

 

No começo foi muito difícil pra mim porque eu dava aula numa casa! Numa 

casa muito distante daqui! Aí, quando foi no mesmo ano, em 1995, surgiu o 

concurso, aí o contrato não existiu mais, né? Eu fiz o concurso e eu passei. 

Foi daí que eu fui chamada pra ensinar numa escola na cidade, mas era ainda 

muito longe também pra mim, porque era difícil também o acesso de carro! 

Só depois é que eu pedi transferência, pra essa escola aqui (PEDRO, 2009). 

 

Com base nessa assertiva, vale salientar que Lomonaco (1998) também constatou em 

sua pesquisa que os professores em início de carreira não podem optar, por exemplo, pela 

escola onde deseja trabalhar, nem tampouco pelas turmas de alunos. 

A esses professores é imposto aceitar as salas de aula que foram rejeitadas pelos 

professores veteranos na docência, as quais se localizam, geralmente, nas periferias pobres da 
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cidade. De acordo com essa realidade, é possível afirmar que o professor calouro pouco vai 

poder contribuir para o desenvolvimento intelectual dos alunos nesses locais, haja vista o 

desestímulo e a decepção, provocada pelas diferenças entre o que aprendeu na universidade e 

a realidade, chegarem juntos no mesmo “pacote”. 

Ainda, nesse sentido, compreendo, por exemplo, a posição de Perrenoud (1993) que 

avalia como ingênua a crença de que a formação possa ser considerada o único ou o principal 

subsídio da atividade docente. Por esse motivo, o autor argumenta que a construção do 

profissional docente deve ser desejada não apenas por ele mesmo, mas por vários atores 

coletivos.   

Por conseguinte, é somente 

 

[...] nesta condição que os novos professores podem contribuir para a 

mudança das práticas nas salas de aula [...]. Nos sistemas em que persiste o 

direito dos mais antigos darem aos mais novos os locais, os horários e os 

alunos mais ‘detestáveis’, em que os mais novos são destituíveis e 

subordináveis, em que se encontram jovens inexperientes que têm tudo a 

aprender da vida e dos quais esperamos apenas que esqueçam as ‘belas 

idéias confusas’ interiorizadas durante a formação inicial, a 

profissionalização não avança [...] (PERRENOUD, 1993, p. 153, grifo do 

autor). 

 

Essa reflexão se torna relevante porque, embora alguns professores se refiram às 

experiências anteriores à docência como uma função secundária, o trabalho docente continua 

sendo aquele que eles não escolheriam se tivessem tido uma outra oportunidade. É o que se 

pode perceber na fala de Pedro, abaixo. 

 

Ensinar era uma opção de trabalho, entendeu? Então, não foi assim... porque 

eu quisesse fazer magistério, quisesse ingressar numa escola ou porque eu 

tivesse escolhido o magistério. Não! Foi mais por uma falta de opção de 

trabalho, porque aqui, em Assú, era a única coisa que tinha (PEDRO, 2009). 

 

Como se pode observar, o que aproxima as duas histórias, desta seção, é o fato de que 

o desejo por um trabalho, aliado às motivações provocadas por familiares próximos, 

mobilizou os professores a assumir a docência como uma atividade profissional, já que a 

estrutura social não lhes permitiu escolher outras ocupações desejadas. 

Não obstante essa ter sido a constatação mais frequente, foi possível encontrar 

algumas exceções entre os professores. Nas duas últimas histórias das quais analisei, a seguir, 

é fácil perceber que o envolvimento dos professores com a atividade de ensinar é procedente 

de “longas datas”, fazendo parte inclusive de suas memórias de infância. Portanto, a natureza 
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de suas mobilizações realça ainda mais a dimensão identitária da relação com o saber dos 

professores. 

 

4.1.1.6 José e Raimundo: eu sempre brinquei de ser professor 

 

José é solteiro, tem 46 anos e mora em Assú-RN com seus dois filhos. Divide a casa 

onde mora com o seu pai e um irmão, os quais juntos promovem o sustento da família. Não 

tem uma religião definida, mas professa que admira os evangélicos. É graduado em Educação 

Física e trabalha, unicamente, na EJA. Ao relatar um pouco de sua história, o professor citado 

revela que tem uma irmã também na função de professora, mas que a sua escolha não 

dependeu, apenas, da influência dessa irmã. 

 

Desde criança eu já... é... brincava assim de professor... é...  eu sempre quis 

ser um professor de futebol... Eu também tenho uma irmã que é professora, 

mas foi coisa, assim, de mim mesmo, sabe? Então, eu fiz o magistério e 

comecei a atuar na sala de aula (JOSÉ, 2009). 

 

A resposta do professor foi bastante direta e sucinta, apontando para o fato de que ele 

escolheu ser professor porque sempre quis exercer essa função. Durante a continuidade da 

entrevista, considerei interessantes os detalhes que José narrou quanto à origem desse desejo 

de ser professor e o modo como, já na infância, ele o concretizava por meio de suas 

brincadeiras de futebol. Assim, consoante explica Charlot (2000), o sujeito expõe seus móbeis 

com base nas experiências de sua história de vida, nas expectativas que cria em relação a 

determinados objetos e nas referências e concepções que desenvolve acerca da vida e das 

pessoas. 

 

Eu gostava muito de todos os meus professores... Eu admirava cada 

professor. Eu sempre admirei! Achava, assim, interessante! ... e eu tinha um 

sonho de ser professor. Nas minhas brincadeiras, eu sempre brincava com as 

bolas! Fazia chamada dos jogadores.... Nas minhas brincadeiras de criança 

era assim... sempre (JOSÉ, 2009). 

 

Como se pode perceber, o entrevistado faz referência, inicialmente, à admiração que 

nutria por seus professores na escola primária. Em seguida, materializa tal admiração nas 

brincadeiras de futebol, nas quais ele desempenhava sempre, de acordo com suas palavras, o 

papel de professor. 

Não somente é interessante perceber isso, como também o fato de que uma imagem ou 
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uma representação do que é ser professor já se havia constituído para José, obedecendo a uma 

sequência de detalhes. Primeiro, o professor é alguém por quem se deve desenvolver uma 

grande admiração, ao ponto de ver sua atividade desejada como a um sonho que se quer 

realizado. Em segundo, não há professor se não existir os alunos com os quais ele deve se 

relacionar e, por isso, os meninos cumpriam tal papel. Para concluir, os detalhes da chamada 

dos jogadores comparada a da chamada de alunos em sala de aula, ajudavam a compor a 

“personagem” de professor não podem passar despercebidos, nem tampouco as atitudes e os 

materiais que complementavam a construção da “cena pedagógica”. 

Tal como José, um outro professor relatou que suas brincadeiras de infância também 

estavam continuamente voltadas para a docência. Esse outro professor é Raimundo, uma 

jovem de 36 anos, solteiro, com dois filhos pequenos e que mora em Assú-RN, na casa de sua 

mãe. Há 10 anos exerce a profissão docente, e declara que sempre trabalhou na EJA. Para o 

entrevistado, isto se constitui um motivo de muita felicidade e de realização. 

 

Me tornei professor porque era meu desejo. O meu sonho era de ser 

professor. Desde que eu era criancinha que eu desejava ser professor. Eu 

sempre gostava de brincar na... na... lá na minha casa, com os meus irmãos, 

dando aula (RAIMUNDO, 2009). 

 

Embora a narração do referido professor seja mais concisa do que a de José, é possível 

inferir sobre a satisfação com que realizava aquela brincadeira e refletir acerca de um detalhe 

relevante que observei também em relação à história de seu colega. 

Ao invés de bonecos no papel de estudantes, o entrevistado dava aulas para seus 

irmãos. Esse pequeno detalhe me impele a inferir que sua experiência possa ter sido, em parte, 

ainda mais expressiva do que a de José, no que concerne à escolha da docência como 

profissão. Essa afirmação se justifica na medida em que o processo de interação, típica do ato 

pedagógico, assume, sem dúvidas, uma concretude maior entre seres humanos do que entre 

uma criança e suas brincadeiras de futebol. Assim, ainda que não seja possível medir algo 

imensurável, como um processo de interação, não posso deixar de externar minha 

compreensão sobre esse fato. 

Não obstante ainda a importância desses detalhes, a reflexão sobre o que associa as 

significações das brincadeiras na infância, tanto de José quanto de Raimundo, e a opção pelo 

magistério coloca-se para mim como um outro elemento de análise. Isto se justifica porque, 

consoante nos explica Piaget (1975), os brinquedos e os jogos aos quais se dedicam as 

crianças tendem a se tornar processos simbólicos, revestidos de sentidos e significações que 
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são específicos em relação a cada criança. Para aprofundar essa análise, então, busquei apoio 

teórico na compreensão de Lacan (1982) a respeito da ideia de gozo. 

Consoante já discutido anteriormente, o gozo se articula a outros processos que vão 

muito além do princípio do prazer. Por esse motivo, um sujeito que executa repetidas vezes as 

mesmas ações ou reproduz, constantemente, situações passadas, não o faz porque estas 

contêm sentidos e significações em si, mas porque se tornam maneiras de gozar que esse 

sujeito adquire e a elas se prende como a uma cadeia de gozo, da qual ele não consegue se 

retirar. Assim, esse entendimento da realidade na brincadeira, por exemplo, se dá por meio 

dos aparelhos de gozo que um sujeito começa a utilizar na descoberta do mundo em sua volta, 

ou seja, o próprio uso do aparelhamento da linguagem. 

Entretanto, não podemos esquecer que a linguagem e a fala, como formas de saber, 

não são capazes, segundo Lacan (1982), de esboçar, por si, tudo o que acontece com o sujeito. 

Este vai aos poucos dando pistas de sua verdade na medida em que a tece no saber que 

constrói em sua relação com o mundo, opondo-se em correspondência à verdade do saber dito 

universal. Com isso, enquanto o sujeito não compreender o sentido, isto é, não tiver a 

consciência do que o faz repetir as situações passadas em uma brincadeira, e expressá-la 

também por meio da linguagem e da fala, ele continuará “preso” àquela forma de gozar. Em 

consequência, a partir do uso da linguagem o sujeito passa a criar consciência dos objetivos 

que traça para suas ações, transformando-as em atividades, as quais irão lhes satisfazer 

determinadas necessidades. (LEONTIEV, 1976). 

Nesse contexto, adotar as reflexões supracitadas foi relevante para eu estabelecer uma 

interpretação não somente sobre a cadeia de gozo que os professores sentiam quando eram 

crianças, e vivenciavam a docência em suas brincadeiras. Além disso, tais reflexões me 

ajudaram a compreender a relação de sentido construída pelos dois entrevistados, tanto a 

daquele momento de criança como a que, futuramente, ir-se-ia estabelecer na docência como 

atividade. Desse modo, a fala do professor Raimundo, a seguir, traz os elementos de que eu 

precisava para estabelecer a conexão. 

 

Quando eu fui estagiar, me sentia a pessoa mais importante do mundo. Aí, 

por isso, hoje em dia como professor eu... pra mim, eu tô realizando um 

sonho, né? Porque, eu num tô na sala de aula por dinheiro, é porque eu 

gosto! (RAIMUNDO, 2009). 

 

Perceba o leitor que, para além do prazer de ser professor, existe nessa fala uma 

significação atribuída, de forma específica pelo entrevistado, ao trabalho docente. Ao dar 
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aulas, mesmo quando estas ainda eram as aulas referentes ao estágio, o professor se “sentia a 

pessoa mais importante do mundo”. 

Ainda quando crianças, os entrevistados José e Raimundo certamente se sentiam 

importantes também diante de suas das brincadeiras de futebol e de seus irmãos, 

respectivamente. Afinal, no imaginário infantil, e isto também ocorre na realidade dos 

adultos, aos professores cabe exercer o direito de comando em relação a seus alunos do 

mesmo modo que aos chefes incumbe-se uma função de autoridade sobre os chefiados. Sendo 

assim, a afirmação, citada, do professor Raimundo, ainda que específica em relação a sua 

história, traz uma forte associação de elementos os quais se mostraram propícios ao 

entendimento global dos relatos que aqui estão sendo apresentados. 

De um modo geral, os entrevistados aludem que ser professor, embora não tenha sido 

uma escolha desejada para a maioria, representou para eles, cada uma com suas nuances, uma 

espécie de busca por ascensão pessoal e social. Sendo uma atividade para a qual as 

mobilizações são equivalentes à própria busca dos seres humanos pelo “ser mais”, descrita 

por Freire (2005, p. 86), como um processo coletivo de humanização, já que ele “[...] não 

pode realizar-se no isolamento, no individualismo, mas na comunhão, na solidariedade dos 

existires.” Certamente, é devido a tal aspecto que vimos a presença tão marcante do “outro” 

na história dos professores. 

Nessa perspectiva, pensar as relações entre os homens implica o pressuposto ético da 

justiça e da igualdade, seja nas oportunidades de inclusão social, tais como o trabalho, seja 

nas relações hierárquicas, fruto das normatizações sociais para determinadas atividades. No 

entanto, essa realidade ainda parece distante, por exemplo, do cotidiano de nossas escolas da 

EJA, porque os professores trabalham em condições pouco humanas. Em adendo, vêem-se 

obrigados a submeter os alunos às mesmas condições porque acreditam que eles estariam pior 

longe da ambiência escolar. 

Tomando por base os fatos supracitados, pergunto-me: o que acontece com os 

professores após a sua entrada no magistério? O que acontece com as mobilizações que, 

inicialmente, conduziram-nas a essa atividade? No caso específico dos professores da EJA, o 

que será que os mantêm mobilizados a permanecer em suas atividades? Que outros processos 

podem se revelar por meio das circunstâncias, nas quais assumiram uma sala de jovens e 

adultos? Para todas essas questões, buscarei encontrar respostas na próxima seção. 
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4.2 A ASSUNÇÃO DE SALA DA EJA: OS SENTIDOS PARA ESSA ATIVIDADE 

 

Tal como nos mostram os dados até aqui apresentados, a maioria dos professores da 

EJA que entrevistei não iniciou suas atividades docentes com jovens e adultos. Algumas 

começaram dando aulas para crianças e adolescentes nos anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental. Porém, os que começaram sua vida profissional na EJA, com algumas 

exceções, nem sempre o fizeram impulsionado por um desejo de trabalhar com jovens e 

adultos. E é, exatamente, pelo modo como os professores assumiram uma sala da EJA que irei 

apresentar os sentidos que essa atividade passou a ter para esses sujeitos. 

 

4.2.1 Um trabalho para principiantes 

 

De acordo com o relato de uma das professoras da escola, a EJA é uma função que os 

docentes mais experientes não querem assumir porque lhes “dá muito trabalho” e, além disso, 

eles não se interessam em aprender a lidar com jovens e adultos. Por isso, a EJA tem sido 

considerada como um trabalho difícil, sem muito prestígio e que deve ficar a cargo de quem 

está em fase de aposentadoria ou apresenta algum problema de saúde, como diz uma a 

professora Gilka “os professores da EJA chegam aqui por não prestar mais para o ensino 

regular ou começando sua carreira”, pois o “calouro” não tem muito o que escolher. Dessa 

forma, a EJA é vista como um trabalho para principiantes. 

 

O concurso que eu fiz foi para primeira à quarta série. Só que na época em 

que todos passaram, jogaram todo mundo pra Educação de Jovens e Adultos 

Os professores que estavam na EJA na época se aproveitaram e saíram 

porque sabiam que os novos iam chegar; e os novos que aguentassem a EJA! 

Porque eles acham a EJA “um bicho”, algo... né? Sei lá, como um repelente! 

Porque dá trabalho, porque os alunos não querem nada... é os professores... 

são acomodados, não querem “se virar”, né? Pra... saber lidar... pra lidar com 

aqueles alunos! (GILKA, 2009). 

 

O relato da referida professora é bastante ilustrativo no que concerne ao pensamento 

daqueles docentes que foram “forçados”, por algum motivo, a assumirem uma sala de jovens 

e adultos sem grandes motivações. 

Nesse trecho da entrevista, a professora fornece os subsídios que me possibilitaram 

interpretar a rejeição dos professores como uma fuga em relação ao trabalho com os jovens e 

adultos, o qual se configura como um ofício exaustivo e pouco compensador em termos de 

valorização, seja essa de cunho pessoal, econômico ou social. Por esse motivo, a EJA é 
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delegada aos professores recém-concursados ou que se encontra cansado de dar aula, quase 

como uma prova de fogo, o que implica, de acordo com o que nos diz Perrenoud (1993), que a 

educação [dos jovens e adultos] passa a ser exercida por professores jovens, altamente, 

desmotivados. Entretanto, consoante veremos mais adiante, é preciso salientar que, apesar de 

esse pensamento ser bastante comum na escola, na qual realizei a pesquisa, também encontrei 

algumas exceções entre os professores. 

Antes de mostrar tais exceções, é interessante destacar que, ao falar sobre o que 

pensam os colegas que lhe antecederam na EJA, especialmente à época do concurso, a 

professora Gilka externa uma opinião que me pareceu, na verdade, uma apreciação segundo 

sua própria maneira de se relacionar com o ensino dos jovens e adultos. Ela comenta: 

 

 

Eu não gosto muito da EJA. Eu preferia a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, não gosto de jovens e adultos, não! ... Porque são pessoas 

trabalhosas. As são crianças muito pequenininhas! São muito dependentes! 

Pra trabalhar com aquelas crianças, a gente tem que se amoldar ali, né? ao 

jeitinho delas. São crianças mais fáceis de lidar, de ensinar. A gente já vá... 

já vai educando já pra aprendizagem... Assim pra... Pra aprender, pra 

aprender a ler, a escrever, eu gosto mais de criança, assim, que já vai 

caminhando pra aprender a ler e escrever, mas, quando entrei no concurso 

fui para a EJA, pois não tinha quem ficasse lá. Os professores não queriam 

então tava chegando... eu tenho que ver o que fazer. Mas, hoje já gosto um 

pouco. Eu vi que eles são independentes... Eu tenho que fazer isso... Cuidado 

de perceber o que é que eles realmente... Os alunos necessitam saber! Eu 

tenho que encontrar um meio, né?  De... Educar  (GILKA, 2009). 

 

É interessante perceber, que a entrevistada aparece vê com alegria o fato de trabalhar 

com criança ainda tão pequena, mas em condição de estudante. Por isso, ela confessa gostar 

de trabalhar com essas crianças, preferindo aos jovens e adultos, tendo em vista que com elas 

e mais fácil ensinar a ler e escrever. 

Vejo, nessa fala, que a professora repete a mesma atitude que percebeu de seus colegas 

em relação à EJA quando ingressou no magistério. Certamente, com mais experiência, a 

professora se sente à vontade para tecer o comentário, sem se sentir constrangida. Mas, além 

disso, é preciso reconhecer que tal atitude tem uma gênese. 

A professora percebe a incoerência que se estabelece entre as condições objetivas com 

as quais pode contar e as exigências peculiares à atividade de educar crianças, jovens e 

adultos. Dessa forma, sua atitude pode estar relacionada ao fato de que ela adquiriu, com sua 

experiência, uma consciência maior acerca das especificidades da EJA.. Portanto, optar, 

inicialmente, pelo trabalho com crianças, era sua alternativa. Mas, a carência de professores 
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para a EJA, a fez trabalhar com os ”jovens e adultos”, o que não significa, a meu ver, uma 

busca por uma atividade mais coerente com as condições objetivas da instituição. 

Ademais, as afirmações de Gilka reforçam uma suposição minha de que os professores 

não estão alheias aos princípios que orientam a EJA. O que a eles está sendo negligenciado 

diz respeito, além da valorização, a um maior apoio pedagógico e uma infraestrutura 

adequada ao trabalho com os jovens e adultos. O “saber” construído na experiência do 

“fazer”, somado a outros saberes, dá aos professores o discernimento básico para o 

cumprimento de suas atribuições, embora isso ocorra em condições desfavoráveis ao desejado 

desenvolvimento intelectual dos alunos e profissional dos professores. 

Consoante a interpretação que faço sobre a fala da entrevistada, ela sabe que sua 

postura deve assumir uma natureza pedagógica e que precisa, dependendo da idade e do 

“nível” de desenvolvimento em que o aluno se encontra, formular uma prática coerente às 

necessidades “desejos” dos jovens e adultos. Por essa razão, a referida professora “gosta” de 

trabalhar com jovens e adultos, uma vez ela os considera mais “independentes”. Em suma, 

essa prática pedagógica parece se configurar como a mais propícia a ser executada nas escolas 

que atendem aos alunos jovens e adultos. 

Não obstante a relevância dos fatos, das experiências, das mobilizações o que mais 

interessa a esta seção é refletir sobre a maneira como os professores estão assumindo as salas 

da EJA. Muito mais sério do que a resistência narrada pela professora Gilka, em relação à 

docência e o “gosto” pela EJA. 

 

4.2.2 Um complemento da carga horária 

 

Uma outra configuração que a EJA tem assumido é a de complementar a carga horária 

dos professores. Por isso, boa parte deles assumiu a sala da EJA ou porque era a única opção 

de ocupação complementar, naquele momento, ou porque era a única maneira de aumentar os 

rendimentos de seu salário, uma vez que assumiam outras funções escolares, como 

supervisores. 

 

Eu estive bastante doente... E precisei me afastar do trabalho na outra escola. 

Então, uma colega ficou no meu lugar. Mas, eu já trabalhava aqui, no cargo 

de supervisão, porque como o salário ainda era muito pouco... a prefeitura 

tem umas jornadas que se você quiser pode trabalhar em duas escolas, ou 

pode continuar na mesma escola dando dois expedientes. Aí, eu disse pra 

diretora daqui... Eu contei a minha situação pra ela, aí ela disse: - Eliete, ‘eu 

vou trazer você no próximo ano pra ficar aqui com a gente, em definitivo’. 
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Eu disse: - ‘tá certo’. Aí, quando foi no ano de 2006, a diretora disse: - ‘Vou 

te trazer para você continuar na supervisão num expediente, mas, no outro... 

O que eu tenho pra você, no momento, é uma sala da EJA’. Como não tinha 

outra coisa, eu aceitei (ELIETE, 2009). 

 

A minha primeira experiência foi com meninos, assim, mais ou menos de 

dez, doze anos. Com os jovens e adultos foi a primeira vez que eu trabalhei. 

Eu tava precisando de uma jornada e não podia mais trabalhar durante o dia, 

então a diretora daqui me ofereceu uma jornada da EJA à noite... Não é 

assim de eu dizer: - ‘eu não queria a EJA, entendeu?’ Eu fiquei porque era, 

no momento, a turma que tinha disponível (WANJA, 2009). 

 

Como se pode constatar, a entrada das professoras entrevistadas na atividade docente, 

envolvendo jovens e adultos, tem se configurado como uma alternativa última pela qual elas 

se decidiriam. 

Isto ocorre porque, de acordo com Charlot (2005, p. 38), o sujeito se constrói “[...] por 

meio dos processos de identificação e desidentificação com o outro.” Assim, pelo que me 

disseram as professoras citadas, concluo que se trata de um processo de desidentificação com 

os jovens e adultos, embora seja possível constatar, em outras falas, que esses mesmos 

sujeitos dizem o contrário. Certamente, pelo fato de eu estar tratando de uma relação de 

identidade com o saber, essas professoras, ao comentar o contrário do que disseram nas 

transcrições expostas, o fazem também por referência à imagem que querem dar de si ao 

pesquisador. 

Vale ressaltar, ainda, que a mobilização dessas professoras está relacionada ao 

objetivo de garantir a remuneração de mais uma jornada. Conforme já apresentei, as 

necessidades financeiras pelas quais essas professoras passam não lhes deixam opção. 

Entretanto, isso não é o mais significativo, haja vista a constatação sobre algumas professoras 

que não queriam assumir uma sala de EJA e com o passar do tempo identificaram-se com a 

atividade e, em especial, com jovens e adultos. 

 

Quando eu comecei, na época, era com salas de primeira a quarta série, né? 

Cheguei aqui na escola... Nessa escola... Em 2004. No mesmo ano que eu 

iniciei aqui, a diretora me ofereceu essa vaga de Educação de Jovens e 

Adultos e como eu estava precisando também, né? Aí, eu aceitei. Eu não 

achei difícil... Porque... Eu tive uma experiência também em projetos da 

EJA... Noutra escola... Aí, aqui, eu já peguei essa sala, e que já tinha passado 

por quatro professores, né? Essa sala do nível I, e aí eu gostei, não achei 

difícil... E eu nunca pensei em recusar essa sala porque... Porque eu me 

identifico muito com a EJA, aí, eu aceitei na hora (MARTA, 2009). 

 

Apesar da ressalva de que aceitou porque estava precisando, Marta fala de sua 
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experiência anterior com uma turma da EJA. É exatamente esse aspecto que me interessa 

discutir aqui. 

Na sequência de sua fala, a referida professora parece não se amedrontar pelo fato de 

que a sala de aula que estava prestes a assumir já tinha sido gerenciada por outros quatro 

docentes. Isto poderia ser um indício de que a sala de aula não era das mais fáceis de lidar. 

Entretanto, diante das declarações que se seguiram, não hesito em afirmar que a professora 

entrevistada tenha experienciado na outra escola uma experiência bastante agradável com a 

EJA. Por isso, a tranquila aceitação da sala e a identificação com os alunos podem ser 

consequências da relação satisfatória que a professora desenvolveu com essa atividade, desde 

a sua entrada na escola anterior a escola pesquisada. 

 

4.2.3 Uma sala que ninguém quer 

 

Uma terceira interpretação possível para o sentido que a EJA tem assumido junto aos 

professores é que se trata de uma sala que ninguém quer, por isso, fica como última 

alternativa para quem precisa. Isto se justifica porque, ao tomar como referência o relato dos 

professores, foi interessante pensar um pouco sobre determinadas afirmações que são feitas no 

momento de sua lotação na EJA. Vejamos, por exemplo, como a voz da diretora da escola 

aparece na fala da professora Irene, ao lhe oferecer uma sala da EJA. 

 

Eu comecei a trabalhar com crianças, entendeu? Eu trabalhava com crianças 

de oito, nove, dez anos... Agora... A diretora daqui chegou pra mim e falou 

assim: - Irene, tem uma sala... de jovens e adultos que ninguém quer. Você 

aceita? Aí, eu disse: - Mulher, eu não tenho experiência de trabalhar com 

essa clientela. Eu disse: - Eu não tenho experiência! Aí, ela disse: - Mas, a 

gente dá um jeito, eu lhe ajudo! Aí, eu disse: - Pois, se é assim eu aceito. Eu 

peguei, mas eu não tinha experiência assim com jovens e adultos, não 

(IRENE, 2009). 

 

Além da fala da professora citada, trago novamente, como complemento e reforço 

dessa situação, as últimas palavras dela no relato da seção anterior. 

 

Quando foi no ano de 2006, a diretora disse: - Vou te trazer para você 

continuar na supervisão num expediente, mas, no outro... O que eu tenho pra 

você, no momento, é uma sala da EJA. Como não tinha outra coisa, eu 

aceitei (ELIETE, 2009). 

 

Com se pode perceber, a Educação de Jovens e Adultos é apresentada para Eliete 
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como uma ocupação que não é muito boa, mas é o que pode ser “arranjado” para ela no 

momento. Certamente, trata-se de mais uma sala que ninguém quer e que a professora deverá 

assumir, caso não tenha desistido da complementação de sua jornada. 

Com base nesses dois relatos, imagino o que significa para uma professora, que nunca 

assumiu uma sala de jovens e adultos, ouvir da diretora de sua escola que lhe está oferecendo 

uma sala porque não foi aceita por ninguém. Além das expectativas negativas, que podem ser 

desencadeadas dessa apresentação, parece-me que, com elas, também se fortalece a ideia de 

que a EJA é uma prática para os que não têm outra opção ou para os “rejeitados” dentro do 

sistema de ensino. 

Em adendo, lembro-me que, ouvi inúmeras vezes, durante a pesquisa, os professores 

se angustiavam pelo fato de que eles se sentiam mal quando diziam que alguns professores 

somente estavam na EJA porque não “deram certo no Ensino Fundamental”. Sem dúvidas, 

essa expressão traz, de maneira escamoteada, muitos significados depreciativos, tais como 

professores incompetentes, irresponsáveis ou preguiçosos, entre outros. 

 

4.2.4 Um “convite” aceito com medo 

 

Se compararmos os exemplos anteriores com outras ocorrências de ingresso na EJA, 

provavelmente, os professores tendam a eliminar, de sua experiência, o ranço depreciativo 

que certos comentários infelizes podem instituir. Ainda que seja, perfeitamente, possível o 

escamoteamento de ideias negativas acerca da EJA, alguns modos de abordar o professor 

parecem reverter à impressão acerca do que lhe estão propondo. Um exemplo disso é 

encontrado na fala do professor Anselmo, para quem, no decorrer de sua entrevista, falou-me 

do sentido que a assunção de uma sala da EJA teve para ele. 

 

Eu fui convidado para a Educação de Jovens e Adultos! Eu também 

trabalhava com crianças. Desde... novembro de noventa e nove que eu 

trabalhava com crianças. Mas, aí, eu fui convidado e aceitei! Com medo! Eu 

fui com medo, sabe?... Porque trabalhar com EJA é mais difícil do que com 

criança. É! Mas, eu me saí bem. Então, eu me saí muito bem (ANSELMO, 

2009). 

 

No relato supracitado, apesar da referência que faz ao medo de enfrentar uma situação 

desconhecida para ele, o entrevistado não hesita em demonstrar a satisfação de ter sido 

convidado a assumir a sala de jovens e adultos. Portanto, assumir a função de professor da 

EJA significou para ele, ao contrário de suas colegas, aceitar um convite da diretora da escola. 
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Embora o convite feito a Anselmo não represente propriamente “um convite”, 

expressa uma relação com o outro bem menos assustadora e desvalorizante do que a presente 

no “convite” feito a Irene, por exemplo. Isto se explica porque, como defende Charlot (2000), 

as relações entre as pessoas são sempre reguladas “sob o olhar” de um “outro” ao qual se pode 

admirar ou detestar, amar ou odiar e, em acréscimo, pode justificar todos esses sentimentos. 

Desse modo, para entendermos o sentido que os professores atribuem à atividade de 

educar jovens e adultos, e a partir dele enfrentarem as contradições e desafios dessa atividade, 

torna-se impossível prescindir-lho das relações de alteridade experimentadas pelos 

professores, conforme veremos também mais adiante. 

 

4.2.5 Uma convocação consequente do concurso 

 

Além dessas situações, houve casos em que os professores fizeram o concurso para 

preencher, justamente, as vagas da EJA. Com isso, ainda que para algumas delas não fosse o 

que queriam, os professores fizeram o concurso já sabendo que iriam trabalhar com jovens e 

adultos. Portanto, nesse caso, a atividade significou tão somente uma convocação que se deu, 

naturalmente, por consequência do concurso realizado. 

 

Na minha primeira experiência de professor, eu peguei uma sala de primeira 

série. Era num sítio, lá no sítio Cumbi. E eu num achei essa coisa toda difícil 

não, porque também eram criancinhas. Aí, depois eu ensinei três anos na 

primeira e na segunda série. Depois, o prefeito me botou pra fora, né? 

Quando eu voltei, é porque eu passei no concurso e comecei a ensinar no 

Ensino Fundamental. Trabalhei bem seis anos... Aí, agora, eu estou na EJA, 

daqui, por concurso público de professor (JOÃO, 2009). 

 
Em 2000, eu fiz o concurso de Carnaubais. E você sabe, quando a gente faz 

um concurso, vai pela necessidade. Então, lá, surgiu que eu ficasse no 

Ensino Fundamental, mas, era muito distante da cidade de Carnaubais. 

Ficava já numas áreas de assentamento. Daqui de Assú, para a área de 

assentamento, ficava mais distante ainda. Devido a isso, eu fiquei na EJA de 

lá, porque era na cidade. Depois, fiz o concurso de Assú. Mas, a diretora 

desta escola aqui me convidou pra eu vir para cá e eu aceitei. Saí da outra 

escola porque também ficava distante da minha casa. Houve uma 

conveniência e, como também gosto muito de trabalhar com jovens e 

adultos, aqui estou (JOSÉ, 2009). 

 
Meu concurso foi para o ensino de primeira à quarta série na EJA. Eu fui 

chamado, porque... É... Fiquei na primeira colocação e fui logo chamada pra 

educação de jovens e adultos. Então, eu bati de cara com o nada, sem saber 

de nada, assim... Sem saber como lidar com os alunos... Sem saber o que 

fazer, né?... Como levar aquela aula... Pra que eles... Pra que saísse a 

contento. Fui assim, todo atordoado, mas fui! (RAIMUNDO, 2009). 
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Diante desses relatos, destaco a importância de se discutir o impacto que certos 

arranjos institucionais têm sobre o ingresso do docente em sua atividade e, ainda, sobre sua 

relação com o saber. 

Imagine o leitor as razões pelas quais o prefeito “botou pra fora” o professor João 

Maria, assim como as razões que fizeram o professor José ser escalado para trabalhar nos 

assentamentos distantes de sua cidade. Decerto, além da falta de planejamento na lotação dos 

professores, não se pode descartar as “armações” de cunho político que são muito comuns nas 

cidades do interior. Ao ver acentuada sua condição de iniciante e, por isso, um sujeito com 

poucas escolhas, os professores tentam se adequar ao que é, aparentemente, a melhor 

“alternativa” para eles. 

Se tomarmos a direção do que expõe o professor Raimundo, a linha de raciocínio se 

altera devido à consequência imediata do concurso, mas não despreza, mesmo assim, o viés 

da falta de planejamento do Poder Público. De acordo com a narrativa do entrevistado, sua 

chegada à EJA foi uma colisão com “o nada”, um verdadeiro bater “de cara com o nada”. 

Ocorre que esse “nada” não significou o inexistente, posto que havia diante dela os alunos e a 

realidade de uma sala de aula. Por certo, o “nada” correspondeu à ajuda mínima que o 

professor esperava encontrar e não encontrou. 

Infelizmente, essa é a realidade de uma significativa parte das escolas que atendem aos 

jovens e adultos. Em acréscimo, tal situação vem se configurando como produto de uma série 

de fatores político-administrativos que culminam no empobrecimento de oportunidades de 

desenvolvimento, tanto para os alunos quanto para o professor da EJA.  A Educação de 

Jovens e Adultos, em especial a daquelas cuja sociedade é devedora, que são os pobres, não 

tem gozado da merecida atenção por parte do Poder Público, especialmente, no que concerne 

ao acesso equitativo. 

Por serem os professores as pessoas responsáveis, mais diretamente, pelo atendimento 

aos alunos, eles têm enfrentado sozinhos essa sensação angustiante de bater “de cara com o 

nada”, descrita por Raimundo.  

O problema é que a preocupação com os direitos dos alunos e com a relação com o 

saber dos professores está cada vez menos na pauta de compromissos dos gestores públicos. 

Por isso, não é difícil inferir o quanto os professores que entrevistei se desviaram de seus 

projetos profissionais. 

 

Eu fiquei na EJA, inicialmente porque era conveniente pra mim, pois eu não 
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podia trabalhar durante o dia por causa da minha mãe que tem uma idade 

muito avançada e sou eu quem cuida dela.  Eu num sei. Eu acho que a EJA 

requer do professor muito mais paciência, muito mais tolerância, certo? Mas, 

a minha relação com os alunos é boa, né? Eu procuro tratar eles o melhor 

possível, embora as minhas dificuldades ainda sejam muitas (WANJA, 

2009). 

 

Até mesmo os professores que fizeram o concurso sabendo que a vaga era para a EJA,,  

no caso de Wanja, não imaginaram o quanto seriam complexas as consequências de sua 

decisão. Isto se justifica porque a realidade flagrada, por exemplo, no espaço da escola exige 

muito mais dos professores do que a atividade de educar jovens e adultos possa demandar. 

Nessa ordem de ideias, após a entrada dos professores no magistério, o sentido que 

eles davam a essa atividade mudou em função das novas experiências que passaram a viver 

junto aos jovens e adultos. 

Como isso, é sempre relativa a objetos que se prendem a uma atividade, no caso a 

EJA, é para jovens e adultos que os professores fazem convergir os objetivos de sua 

mobilização. Ao fazer tais afirmações, lembro-me de que a Educação de Jovens e Adultos é 

altamente centrada no aprendiz e, por isso, exige do professor um saber específico para 

compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular dos alunos de serem e estarem no 

mundo. Desse modo, é por causa dos alunos que os professores dizem permanecer na EJA..  

O que antes era tido apenas como uma oportunidade de trabalho, e/ou de ascender 

socialmente, passou agora a ser visto como uma oportunidade de poder contribuir com a 

formação moral e intelectual dos alunos. Os móbeis que, inicialmente, conduziram-nas a essa 

atividade passam a ter o aluno como fonte, seja pela troca de experiência seja pelo desafio de 

aprender a lidar com eles. Assim sendo, o reconhecimento dos alunos, por meio das relações 

afetivas que se criam, é o que promove grande satisfação no trabalho de educar e, certamente, 

o que mantém os docentes mobilizados para permanecer nessa atividade,,  conforme veremos 

na próxima seção. 

 

4.3 A PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE DE EDUCAR JOVENS E ADULTOS 

 

Uma das ocorrências mais interessantes que observei na mobilização dos professores 

em relação à EJA é a ligação entre a atividade de educar e a afetividade que aflora no contato 

com os alunos, em especial, do nível I (alfabetização) e nível II (sistematização), tendo em 

vista que os professores dão uma importância singular ao fato de que é imprescindível gostar 

dos alunos para ser professor da EJA. Sem essa conexão entre o afetivo e o educacional 
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parece impossível os professores fazer um bom trabalho com os alunos. Como consequência 

dessa ligação, vários problemas surgem no dia a dia da sala de aula e, às vezes, os professores 

se vêem obrigados a disputar “espaço”, em especial, com os familiares dos alunos. 

 

4.3.1 A relação afetiva com os jovens e adultos 

 

A maioria dos professores disse que continuam na EJA porque gostam dos alunos e 

sentem prazer em se dedicar a eles. Essa é, declaradamente, sua principal fonte de 

mobilização. Um fator a contribuir, preponderantemente, para esse fato é a carência 

apresentada pelos alunos, tanto de caráter sócio-econômico quanto afetivo. 

 

 

Este é um trabalho que eu faço com amor, sabe? Eu me dedico! Eu me 

esforço! Eu faço o máximo que eu posso! É com amor que eu faço o meu 

trabalho! Eu tenho amor à profissão, eu me identifico. É uma coisa que eu 

gosto de fazer! Eu gosto do trabalho que eu faço com os jovens e adultos... 

Com os adolescentes porque a gente recebe muito amor, muito carinho. E 

também dar. Os alunos são, assim, carentes e, de certa forma, eu me sinto 

bem quando eu dou amor, eu dou carinho! Uma palavra,...  Às vezes, chega 

um menino ou menina com problemas e daí começa a conversar com a 

gente,... Eu me sinto bem em poder ajudar, de certa forma, sabe? (GILKA, 

2009). 

 
Eu gosto da educação de jovens e adultos porque eu gosto de lidar, assim, 

com os jovens e adultos já experientes... É o que me sustenta mais, porque 

eu tenho aquela atenção, carinho, amor... Eu me sinto realizada porque eu 

vejo que eu estou contribuindo com o que eu aprendi com aqueles alunos, 

né? Estou contribuindo pra formar uma... Pra formar as ideias deles, né? 

(ELIETE, 2009). 

 
Se me perguntassem o que é que me motiva na educação de jovens e adultos, 

eu diria que não é o dinheiro! Com certeza! É o carinho dos alunos! Eles 

demonstram... Eles têm um carinho tão grande, né? Que comove! O carinho 

do aluno comove a gente! Aí, ... Isso é o que me faz continuar! Por dinheiro, 

não, porque a gente ganha pouco, muito pouco! (MARTA, 2009). 

 

Por meio da fala expostas pelas professoras entrevistadas, compreendi que o que as 

mobiliza para a permanência na EJA, apesar das dificuldades e decepções encontradas, é a 

tomada de consciência de que sua atividade tem uma relevância ímpar para a vida e para o 

desenvolvimento dos alunos. 

De acordo com os discursos analisados, a principal mobilização das professoras para 

irem todos os dias à escola e assumirem a educação dos alunos gira em torno do objetivo de 

formar, moral e intelectualmente, esses sujeitos. Diante disso, as referidas professoras 
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descobrem o prazer de contribuir para a formação dos jovens e adultos, aliando aquisição de 

saberes e socialização. 

 

O estímulo de uma professora para ir todos os dias para a sala de aula deve 

ser em saber que ela estará colaborando com o futuro de um determinado 

número de pessoas que também um dia contribuirão para a sociedade. Para 

que eles possam ser cidadãos conscientes, evoluídos e que construam uma 

história mais bem sucedida do que a de seus pais (MARTA, 2009). 

 

Embora a escola não seja o único espaço de formação e de socialização de um sujeito, 

percebi que as professoras entrevistadas depositam na educação escolar as esperanças mais 

exigentes em relação ao futuro dos alunos. Entre as expectativas levantadas, a ajuda na 

superação da realidade em que vivem os alunos parece tomar uma posição central na 

mobilização dos professores. 

O interessante é que mesmo a escola sendo considerada como uma instituição que tem 

perdido, paulatinamente, sua qualidade são depositadas todas as esperanças de um futuro 

melhor. Isto se justifica porque, para a maioria dos professores, foi a educação a grande 

responsável pela mudança de condição social e econômica. Com base nisso, eles acreditam 

que pode ocorrer o mesmo com seus alunos, a depender de sua contribuição nesse processo. 

Nesse sentido, é pela atuação da escola, e de seus profissionais, que se tem esperado que os 

alunos dominem, além das “ferramentas sociais”, necessárias ao sucesso profissional, a 

construção da consciência pela colaboração mútua, da valorização humana e da solidariedade 

coletiva. 

Felizmente, os professores entrevistados parecem já compreender isso, embora a 

perspectiva adotada por eles pouco sinalize para o momento presente da vida dos alunos. 

 

Eu me informo, tiro aquela dúvida pra que eu tenha condições de ensinar o 

meu aluno, pra não passar dúvida pro meu aluno. Não faço de qualquer jeito, 

de qualquer maneira. A gente tem que pensar para esses alunos porque são a 

base de tudo. A educação é a base de todas as profissões, seja advogado, em 

todas, passa por uma sala de aula. E esses alunos, que nós estamos com eles 

ali,... Passamos três horas e meia com aqueles alunos, então, se eu posso 

fazer, eu não vou fazer por acaso. Eu vou fazer acontecer de verdade. 

Pensando neles, no futuro deles! Porque eles são os futuros profissionais de 

amanhã (MARTA, 2009). 

 
É estudando que a gente se supera a cada dia, ainda mais quando se encara o 

esforço com alegria, pois... O mais importante é ensinar os alunos a serem 

solidários e respeitarem as diferenças das outros para que possam 

desenvolver bons trabalhos e num futuro, não tão distante, eles percebam 

que tudo aquilo que aprendeu está sendo útil para sua vida (JOÃO MARIA, 
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2009).  
 

Por certo, é apropriado pensar que o que os alunos aprendem, hoje, servirá para sua 

vida futura. Porém, é necessário que os professores também percebam a importância dessas 

aprendizagens para a história presente dos alunos. 

Isto se justifica porque perceber as singularidades de cada aluno evidencia, 

centralização que os professores desejam fomentar em relação à atenção dos alunos para com 

eles. Portanto, é preciso que os professores vejam como proporcionar uma maior interação 

entre os próprios alunos, a fim de que nela seja apreendido o sentido das relações justas e 

solidárias que eles mesmos defendem. 

Mediante a clareza do principal elemento mobilizador para a permanência dos 

professores na EJA, uma outra preocupação se torna ressaltante. A mobilização dos 

professores, em alguns casos, chega a transpor a relação escolar entre eles e os alunos para o 

âmbito de uma ligação com caráter familiar. Nesse horizonte, o trabalho docente se torna 

apaixonante, ao mesmo tempo em que ganha uma aura de messianismo, visto que o professor 

quer dar aos alunos o que lhes falta em casa, conforme veremos em sequência. 

 

4.3.2 Necessidades a serem supridas pela relação pedagógica 

 

A docência é um trabalho dos seres humanos, juntamente, com outros humanos para a 

mediação de saberes. O professor é o mediador responsável pela transmissão das orientações 

curriculares em ações efetivas, e não puramente afetivas. Por isso, até soa estanho a 

afetividade exacerbada que os professores parecem transpor para a relação com os jovens e 

adultos. Atualmente, as atribuições docentes na EJA exigem não mais um “professor pai” ou 

“professora mãe”, mas, como diz Charlot (2000), um(a) “professor(a) professor(a)”, com 

formação e postura de uma profissional. 

No entanto, a interação que se desdobra no “chão da sala de aula” (FREIRE, 2005) me 

obriga a repensar o trabalho docente, especificamente na EJA, como um processo que além de 

ser situado e relacionado ao mundo vivido dos professores, exige desses sujeitos uma 

construção singular de determinados saberes, ao mesmo tempo, em que demanda a 

observância de sua dimensão pedagógica, considerando as relações tipicamente humanas. 

Assim, seja no aspecto de cunho puramente afetivo ou de natureza socioeconômica é o 

comportamento e a construção do aluno que determina a mobilização dos professores. 
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O que me prende na EJA é a sinceridade dos alunos! A gente sabe que eles 

estão agindo por infantilidade, por ingenuidade! Existem alunos que fazem 

bagunça! Às vezes eles agem como criança, e é isso que me prende na EJA, 

sabe? É o meu lado mãe, porque a gente passa a ser mãe! Num determinado 

momento, você não se encontra como uma professora, você se encontra 

como uma mãe. Não tem como! A não ser que ela não goste! Porque eu 

beijo eles como se fossem meus filhos! Eu faço porque gosto, porque gosto 

de estar com eles! Porque sinto falta deles! Por exemplo, as nossas salas, 

quase todos os dias, têm quarenta alunos, mas no dia em que falta um, a 

gente sabe. A gente consegue saber quem foi que faltou. Às vezes, eles já 

ficam num determinado lugar... Naquele mesmo lugar! Então, a gente já 

sente falta (GILKA, 2009). 

 

Mediante o relato da professora Gilka, vejo o quanto é complexo a situação do 

pesquisador que envereda pelos procedimentos do desenvolvimento profissional em termos da 

relação com o saber (CHARLOT, 2000). Sob a égide de uma outra perspectiva, eu poderia 

estar criticando, de modo mais veemente, as situações que estou a analisar. Porém, não posso 

esquecer de que, antes de tecer qualquer crítica, é preciso que eu saiba quem é o professor de 

cuja prática estou sendo o analista. É necessário me perguntar acerca do que já sei sobre ele. 

Qual é o seu “lugar”? De que contexto de relações institucionais o professor o define? Quando 

esse “lugar” coincide com a prática da EJA? O que pensa o professor? Como se vê? De que 

maneira se organiza nesse “lugar”? 

De acordo com Mrech (1989, p. 38), o “lugar” de qualquer professor se define por 

meio de discursos prévios, isto é, de teorias que antecedem o contato do sujeito com a sua 

realidade futura na sala de aula. Assim, tal discurso é denominado pela pesquisadora como 

“estruturas de alienação no saber”, as quais determinarão, de modo estereotipado, quem é e o 

que faz o praticante de uma determinada profissão, no caso, a de professor. Por isso, esses 

discursos retificam, além do “lugar” do professor, o do estudante na organização do ato 

pedagógico. Portanto, são eles mesmos (os discursos) a configuração das estruturas que tecem 

as “[...] posições simbólicas e imaginárias prévias para o professor” (MRECH, 2003, p. 14). 

Ao tomar tais reflexões como base, não é difícil constatar que os professores 

entrevistados trouxeram para sua prática alguns dos discursos referenciais que, certamente, 

foram assimilados ao longo do seu processo de educação básica e de formação profissional. 

 

Devemos sempre ensinar os alunos a ler, a escrever, a respeitar e a obedecer 

às pessoas; a ter educação, sempre aconselhando, também, a estudar pra ter 

um bom emprego, pra ajudar a família. Enfim, ensinar com muito cuidado, 

amor, atenção e carinho... Porque eles são pessoas necessitadas (MARTA, 

2009). 
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Por essa razão, mesmo que os professores estejam na condição de sujeitos e 

protagonistas de sua própria história, percebo a influência de determinados estereótipos que 

agora se “refletem”, continuamente, em seus discursos. 

 

Eu gosto de trabalhar com a EJA! É como se eu, lá na sala de aula quando 

estou com os alunos... Eles, pra mim, são como meus filhos! Eu quero tudo 

de bom pra eles, o melhor! O que eu puder fazer de melhor, como uma mãe 

faria em casa, como se eu tivesse com minhas crianças na minha casa! Eu 

gostaria de fazer do mesmo jeito! Eu quero fazer o melhor por eles: dar 

carinho, ali naquele momento em que eles estão comigo, dar atenção! 

Procuro entender o lado deles, vê-los como pessoas bacanas que eles são. 

Eles têm defeito, mas também têm virtudes! Eu me empenho muito com o 

que eu faço, me empolgo, fico empolgada e vou fazendo, vou fazendo... 

(MARTA, 2009). 

 

Se tomássemos essa fala como parâmetro para descrever o “lugar” ou o papel do(a) 

professor(a) da EJA, esse seria mais voltado para a proteção psicofísica do alunado que para a 

mediação de seu crescimento intelectual. Configurar-se-ia, de modo evidente, como uma 

função distante daquela que oportuniza as descobertas, por meio de uma espécie de facilitação 

alerta e inspirada e de estimulação do diálogo, da ação conjunta e da co-construção do 

conhecimento pelos alunos. (FREIRE, 2005)  

Mesmo assim, percebi que a professora Marta se ver a si mesma como alguém que 

pode aprender com os conflitos cotidianos e em franca interação com a coletividade escolar. 

A fragilidade que possa persistir em sua relação com o saber (CHARLOT, 2000) não é, 

comparativamente, maior do que a resistência empreendida contra a influência inferiorizante 

das autoridades hierárquicas e das restrições que o tempo, o espaço e os recursos impõem a 

seu trabalho. Em consequência disso, os professores buscam superar todas as tensões em 

torno de sua atividade, atribuindo sempre à educação dos alunos a principal razão de sua 

permanência na EJA, conforme também veremos a seguir. 

 

4.3.3 Os adultos são menos problemáticos que os jovens (adolescentes) 

 

Outro elemento mobilizador para a permanência dos professores na EJA é a 

comparação feita entre os “graus” de satisfação sentida no exercício da docência com jovens 

(adolescentes) e adultos. Enquanto os primeiros despertam uma sensação de desconforto e de 

complicação para os professores, os últimos movem uma firmeza no propósito de continuar 

trabalhando por sua educação. 
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O que me motiva na EJA são os jovens, porque eu gosto muito de 

adolescentes. Eu acho que é isso! Porque quando você não gosta de 

adolescentes, não tem como você trabalhar com eles, não! Então, é isso que 

me motiva, porque eu sempre gostei jovens. Eu quero sempre estar na 

educação de jovens e adultos! E eu quero continuar na educação de jovens e 

adultos também, porque trabalhar com a adolescência é muito complicado, 

mas eu gosto! (RAIMUNDO, 2009). 

 
Eu percebi que é prazeroso trabalhar na EJA, mas os alunos são pessoas, 

assim, que dizem: - ‘Eu não quero isso, e pronto!’ Eles saem da sala, assim, 

numa boa, né? Alguns saem e outros ficam perturbando, a gente vai sendo 

maleável e tudo, mas chega a um ponto que a gente prefere mais trabalhar 

com os jovens e adultos do que com essas crianças... E, então, foi assim que 

eu resolvi ficar e pretendo continuar na educação de jovens e adultos. Se, por 

acaso, surgir é... Uma oportunidade de eu ir para o Ensino Fundamental, 

ainda vou ver! Porque eu não quero sair do ensino de jovens e adultos! 

(GILKA, 2009). 

 

 

Uma outra manifestação interessante também de se observar, nessas falas, é a forte 

comparação que os professores fazem de si em relação a outras pessoas, ou seja, com aquelas 

que não foram, suficientemente, perseverantes no amor pelos alunos, preferindo aos 

adolescentes da EJA. Uma demonstração bastante saliente de que a singularidade da pessoa 

humana somente dar-se a existir em completude com “os outros”, como bem discutem 

Charlot (2000). 

Por isso, baseado nas ideias do filósofo Agostinho de Hipona, o pensador brasileiro 

afirma que: 

 

[...] nós somos o resultado de milhões de relações que estabelecemos no 

decorrer de nossa existência. Somos como que um ancoradouro para onde 

chegam milhões de naus. Algumas apenas se aproximam de nós. Outras 

chegam até nós, deixam conosco alguns de seus bens. Outras penetram nosso 

ser, passam a morar conosco, quase que se identificam com o nosso ser. E 

nós vamos nos construindo, quais seres humanos, como resultado dessas 

milhares de relações que estabelecemos cotidianamente (GUARRESCHI 

2002, p. 153). 

 

Diante dessas belas palavras do autor, me instigam a remeter um pouco da reflexão 

sobre a mobilização dos professores em relação à EJA para os campos da Filosofia e da 

Psicologia Social. 

Se for verdade que nos constituímos por meio das relações que estabelecemos no 

cotidiano, também o é que essas relações nem sempre são simétricas, um exemplo dessa 

assimetria pode ser visto no discurso pedagógico que, notadamente, constitui-se com pouco 

grau de reversibilidade. Entretanto, novas cenas pedagógicas parecem abalar tal característica, 
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como bem nos mostra Araújo (2005), ao caracterizar o discurso pedagógico em salas de “chat 

educacional”, que por isso, tendem ao conflito. Isto se deve ao fato de que, segundo as 

palavras de Jovchelovitch (2002, p.75), “o ‘eu’ confronta a alteridade do social como a 

objetividade de milhares de outras perspectivas, que como a sua, podem, pelo menos em 

princípio, se expressar livremente”.  

Todavia, há muitas formas de assimetria, e uma delas é a assimetria simbólica, por 

meio da qual se pode desenvolver uma relação com o outro em termos negativos 

(JOVCHELOVITCH, 2002). Nesse caso, a relação com o outro passa a se configurar, de 

modo inverso ao que nos fala Charlot (2000), como um tipo de relação cuja voz de um de seus 

participantes tende a ser negada, ou seja, a ser sufocada face à alteridade que se sobressai. 

Mas, por que isto ocorre? Porque a perspectiva simbólica com a qual a alteridade 

dominante enxerga a subjetividade dominada não coincide de modo pleno com essa 

“realidade”, já que o simbólico não passa de uma representação. Dessa forma, a tendência 

típica de alguns indivíduos, ao se perceberem como melhores do que o seu “outro” é 

empreender a contradição em direção a ele, utilizando, às vezes, a mesma assimetria com a 

qual eles foram tratados. Por conseguinte, no caso dos professores entrevistados, eles buscam 

desestabilizar a representação desfavorável que se foi construindo sobre seu papel social, 

sobrepondo-se a alguns colegas, do mesmo modo hostil e preconceituoso que os sujeitos 

dominantes fazem em relação a seus dominados. 

 

Eu comecei a trabalhar com jovens e adultos, há mais ou menos seis anos! E 

apesar de que muitas pessoas não querem nem saber, devido que num tem 

uma recompensa financeira, né? Eu fiquei por gostar muito dos alunos! 

(GILKA, 2009). 

 
Tem gente que trabalha na EJA, mas, não porque gosta. É só pelo dinheiro! 

Eu já ouvi muita gente dizer: - ‘Eu trabalho com jovens e adultos porque 

num tem outra opção’. Mas, eu não! (RAIMUNDO, 2009). 

 

Como se pode observar, alguns professores parecem se observar como pessoas 

diferentes daquelas outras que estão na EJA apenas pelo dinheiro, colocando-as em uma 

posição menos digna do que a sua. 

Essa é, por certo, uma representação que transita no meio deles, acrescida, geralmente, 

de muitos outros aspectos negativos. Por isso, a fala dos professores tenta afastar deles a 

imagem negativa que se tem de determinados professores. Nesse sentido, se um dos prazeres 

mais importantes para um indivíduo for o de se sentir bom, capaz e inteligente, os professores 

não escondem tal regozijo, nem tampouco esquecem de referenciar seu senso de 
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responsabilidade em relação aos alunos como uma de suas maiores virtudes. 

Essa é, portanto, como veremos em sequência, uma afirmação de caráter positivo que 

visa sobrepor-se à representação negativa que para eles foi formulada, a partir de 

determinados interesses. 

 

4.3.4 A responsabilidade fala mais alto 

 

Em um número menor de ocorrência, o desejo de coerência com o senso de 

responsabilidade se mostrou como uma das razões, isto é, como uma das mobilizações pelas 

quais os professores ainda permanecem na EJA. 

 

 

Se eu deixei o meu artesanato pra fazer o concurso, é porque eu queria seguir 

aquele velho sonho! Embora eu tenha dito: - ‘Não, eu não quero ensinar, não 

quero ser professor...’ Abandonei! O meu trabalho e fui fazer o concurso! 

Hoje, eu faço tudo pela aprendizagem do aluno, porque tudo o que eu quero 

é que eles aprendam! Não só vale a gente ensinar a ler e a escrever, mas 

também preparar o aluno pra vida, lá fora, né?! Eu tenho prazer em vir à 

escola todos os dias porque eu acho que se eu perdi um dia de aula, o aluno 

deixou de aprender... Deixou de aprender aquilo que eu estava preparando 

pra ele. Eu tenho essa preocupação assim! (ANSELMO, 2009). 

 

Essa é uma pergunta meio comprometedora, mas eu vou ser bem sincera: 

Não! Não está sendo prazeroso pra mim, não! De manhã, quando eu me 

levanto, eu já fico imaginando: - ‘Ai, meu Deus, já vou lidar com aquele 

monte de adolescentes, que depende de mim!’ Acho que é porque eu nunca 

trabalhei com Educação de Jovens e Adultos. Houve um impacto muito 

grande em relação aos meus outros alunos do Fundamental. Estranhei a 

relação com eles. Acho que eu num tava acostumada! É só isso! Mas, eu 

num tou gostando, não! Não sinto prazer em trabalhar com a EJA, não! Se 

há razão pra eu estar, a necessidade é uma delas! E outra coisa também: eu 

gosto de assumir meus compromissos! Então, se eu assumi essa sala de aula, 

eu venho e procuro dar o melhor de mim, porque eu num tenho que pensar 

só em mim, eu tenho que pensar nos alunos também! Então, eu acho assim: 

se eu assumi, eu tenho a responsabilidade de vir, mesmo que eu num goste, e 

fazer um bom trabalho! (WANJA, 2009). 

 

Se, de um lado, tal obrigação se estabelece em função da aprendizagem do aluno e, do 

outro, devido ao compromisso assumido em relação ao trabalho, não se pode, entretanto, 

abandonar o fato de que a Educação de Jovens e Adultos continua sendo, de algum modo, o 

centro da mobilização dos professores.  
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É muito gratificante trabalhar com jovens! Quando a gente fala que a 

gratificação não é dinheiro, você pode acreditar, como existe Deus no céu, 

como a gente sente, assim, uma alegria que não tem tamanho quando um 

aluno que não sabia ler e nem escrever passa a fazer um texto! A gente 

esquece até o salário, esquece tudo! Porque se você entrar numa sala de aula 

pensando no que vai ganhar por trinta ou quarenta alunos que você ensinar, 

você não trabalha! Você chora! Então, a gente tem que esquecer! Eu mesmo 

me sinto muita realizada, apesar de todas as dificuldades... É uma realização 

muito grande você chegar ao término de um ano e alguns alunos escreverem 

o nome, ler e produzir texto! Eu acho isso muito importante! (GILKA, 

2009). 

 

É importante destacar que é preciso ter em mente que a relação com o saber dos 

professores da EJA  não é inferior à dos demais colegas de profissão. Ela se constitui apenas 

de modo diferente, o que pode tornar mais difícil sua relação com a atividade de educar 

jovens e adultos. A diferença, sem dúvidas, está relacionada às condições objetivas que 

“levam” os professores da EJA a enfrentarem as dificuldades de uma atividade que, além do 

pouco prestígio social, quase não dispõe de subsídios financeiros e pedagógicos voltados para 

sua melhoria. Mesmo com dificuldades, os professores acabam criando condições que lhes 

permitem se satisfazer com o que fazem, mobilizando-se para dar continuidade a sua 

atividade. 

 

Entender o universo prazeroso que é educar os jovens e adultos e prepará-los 

para a vida dentro e fora da escola, eu acredito serem esses os motivos para o 

professor ir à escola todos os dias (ANSELMO, 2009). 

 

A motivação de um professor para ir todos os dias para a escola deve ser a 

consciência de que os alunos serão formados por ele e que seu papel é 

extremamente importante na educação, pois a EJA, assim como outros níveis 

de ensino é a base da escola, e nela os jovens e adultos passa pela fase da 

formação pessoal, por isso precisa ser bem trabalhada! (PEDRO, 2009). 

 

Acho que a motivação de qualquer professora para ir todos os dias para a 

sala de aula é saber que estará colaborando com o futuro de um determinado 

número de pessoas que também um dia contribuirão para a sociedade! 

(MARTA, 2009). 

 

Essas são atitudes que merecem um destaque em positivo, pois sinalizam a principal 

mobilização dos professores em relação a sua atividade. De acordo com o que se pode aferir, 

nessas falas, os professores buscam o prazer na atividade que realizam, pois despertam para o 

fato de que podem se sentir importantes na vida e na educação dos alunos. 

Porém, como se viu, a ausência das condições objetivas, com o passar dos anos, acaba 

forjando uma espécie de atrofia no desenvolvimento das condições subjetivas, as quais são 
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igualmente essenciais à execução da atividade docente. Por conseguinte, mesmo que o 

trabalho com as turmas de EJA, ainda seduza alguns docentes, boa parte deles procurará, na 

primeira oportunidade, repassá-lo aos professores novatos. 

Ainda que a generalização desses dados não seja uma pretensão, defendo, como 

arremate de uma primeira análise, que, apesar dos “desencantos” com a EJA devido às 

dificuldades que enfrentam, os professores tendem a alimentar o desejo de continuar zelando 

pela educação e pelo futuro dos alunos, ao passo que eles demonstram o que aprenderam. Falo 

de um desejo que comporta elementos da natureza do educar, eu diria, também do cuidar, mas 

que atribui à ação pedagógica uma interpretação axiológica e carregada de afetividade. 

Tal interpretação provoca mudanças nos propósitos da EJA, porque esta passa a 

denotar, quase que exclusivamente, um cuidado de que o aluno precisa para enfrentar os 

desafios da sociedade, incluída também a negligência de ordem familiar. Educar, portanto, 

passa a significar para os professores um preparo do aluno para a vida, cujo embasamento 

mobilizador não se liga ao saber, mas aos valores ético-morais e econômicos. Como visto, em 

muitas das falas dos professores, a leitura e a escrita também se configuram como um desses 

valores econômicos, haja vista serem tomadas de uma importância basilar para atender às 

demandas do mercado de trabalho que norteiam a sociedade. 

Como a mobilização está sempre vinculada à atividade do sujeito, a subjetividade dos 

professores vai se construindo em meio às experiências que os motivam em novas escolhas. 

De acordo com Charlot (2000, p. 89), é a partir do uso que o sujeito faz de si e das suas 

micro-escolhas cotidianas que ele se constrói “[...] como indivíduo em função dos laços, dos 

antagonismos e das potencialidades de vida que as relações sociais engendram em sua própria 

história.” Com isso, embora esteja consciente de que possam existir outras ocorrências, que 

talvez me tenham escapado no momento da análise, os processos descritos e analisados ao 

longo deste capítulo, e cuja dimensão identitária da relação com o saber dos professores lhes 

deu um contorno mais nítido, apresentaram-se também como constitutivos da relação dos 

professores com a atividade de educar jovens e adultos em Assú-RN. 

Apesar dos discursos que situam a EJA como “a base de toda a educação”, os 

professores talvez lutem para compreender as contradições que se instauram na cotidianidade 

das escolas. Por esse motivo, não seria incongruente imaginar que eles, tal como eu, 

perguntem-se: Por que a base da educação é tão pouco valorizada? Por que os professores não 

podem contar com um apóio pedagógico mais consistente durante o planejamento? Por que 

não lhes é concedido um tempo mais adequado para essa atividade?  

Portanto, são muitos questionamentos para os quais eu ainda não saberia dar respostas, 
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a não ser remetendo a reflexão em direção da negligência e da irresponsabilidade dos 

administradores da educação pública deste país que contribuem para a fragilidade na relação 

com o saber dos professores da EJA, por meio da lógica da obtenção de bons resultados com 

o mínimo de investimentos. Diante desse quadro de questões supracitadas, a mobilização dos 

professores para a aprendizagem da profissão fica restrita, quase que exclusivamente, ao 

imperativo de oferecer uma solução às necessidades imediatas dos alunos e aos imprevistos 

ordinários da situação pedagógica. 

No próximo capítulo, buscarei identificar os saberes que estão sendo construídos pelos 

professores da EJA, impulsionados pela mobilização aqui analisada. Tentarei compreender 

como tem se dado essa construção de saberes, no dia-a-dia da instituição, a fim de discutir as 

“figuras do aprender” que estão presentes na relação com o saber dos professores, bem como 

os processos epistêmicos que compõem essa relação. 
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5 A CONSTRUÇÃO DOS SABERES DE PROFESSORES DA EJA: DIFICULDADES 

E AVANÇOS NA APRENDIZAGEM DO EDUCAR 

 

O saber é aquilo que, no mundo, é assimilável para o sujeito que conhece, é 

o mundo para o sujeito que conhece, é o que o sujeito que conhece recebe do 

mundo, é aquilo através do qual o sujeito age sobre o mundo. 

(SCHLANGER apud LOMANACO, 1998, p.52). 

 

Para compreender a relação com o saber dos professores da EJA, iniciei esta pesquisa 

focalizando sua mobilização acerca do campo do “saber” no qual ele está inserido e tem se 

relacionado de maneira singular e específica. Por isso, sendo o saber, tal como afirma a 

epígrafe citada, aquilo que assegura ao sujeito a possibilidade de compreender e agir sobre o 

mundo, considero imprescindível, agora, analisar os processos pelos quais os professores têm 

aprendido a se relacionar com seu ofício docente.  

Isto se justifica porque, conforme já aludi baseado em Charlot (2000), o “saber” é 

sempre construído a partir das relações que o sujeito mantém com o mundo, com os outros e 

consigo mesmo no decorrer de sua atividade social. Além desse delineamento, o saber assume 

as formas e as configurações que as relações do sujeito suscitam para dele se apropriar. 

Portanto, se apresentei, como elementos mobilizadores para a permanência dos 

professores na EJA, a relação de afetividade com os alunos, o atendimento às necessidades 

socioeconômicas dos alunos mais carentes, a preferência em relação aos adolescentes e o 

senso de responsabilidade com a aprendizagem dos jovens e adultos, convém analisar, em um 

primeiro momento, as relações que são construídas no desempenho da função de educar, haja 

vista a construção do “saber” se desenvolver por meio de tais relações. 

Em seguida, tratarei dos saberes que os professores constroem, a fim de melhor 

desenvolver suas atividades cotidianas e se sentirem membros do grupo dos professores da 

EJA, os quais, como diz Charlot (2001), estabelecem uma forma de tipo ideal de relação com 

o saber que poderia ser denominado, ainda que correndo o risco de ambiguidade com a 

categoria, por meio dessa mesma expressão: professores da EJA. Para isso, foi importante 

incluir na discussão, com base nas entrevistas e, especialmente, no “balanço do saber”, as 

dificuldades a partir das quais os professores buscam aprender sua função, bem como o lugar 

que o “saber” ocupa nessa aprendizagem. 

Por último, farei uma espécie de mapeamento das particularidades que a atividade de 

educar assume entre os professores, orientados, especialmente, pelos saberes que são por eles 

construídos. A particularização se dará a conhecer por meio das tendências dominantes na 
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relação com essa atividade que se materializará em forma de quatro tipos ideais, no sentido da 

Sociologia Compreensiva de Weber (1982). Assim, cada “tipo ideal” corresponderá a uma 

atividade dos professores, para a qual elas têm estabelecido um motivo, uma meta e um fim 

específico. 

 

 

5.1 O SABER E SEUS PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO: A DIMENSÃO SOCIAL DA 

RELAÇÃO COM O SABER DOS PROFESSORES 

 

 

Algumas questões suscitadas pela divergência de ideias com a obra de Pierre 

Bourdieu, e outros sociólogos da década de 1970, levaram Charlot (2000) e a equipe escolar a 

refletir sobre o processo de aprendizagem de jovens estudantes das periferias de Paris. Isto se 

justifica porque, diferentemente dos autores a quem se opunha, Charlot (2000) passou a tratar 

as questões educacionais, em especial, e as denominadas pela expressão “fracasso escolar”, 

sob os auspícios da perspectiva de uma relação com o saber. O referido pesquisador francês e 

sua equipe defendem a tese de que o “fracasso escolar”, como objeto de pesquisa, não existe, 

posto que ele não passa de um nome genérico, utilizado para definir um conjunto de 

fenômenos educativos bem próximos entre si. Assim, o “fracasso” seria mais uma maneira de 

verbalizar uma determinada experiência escolar do que um fato em si. 

Sendo a Educação um processo pelo qual o indivíduo se apropria, parcialmente, de 

tudo aquilo que a espécie humana construiu no decorrer de sua história, ela remete a muitas 

relações sociais que podem se transformar em experiências bem sucedidas ou não. Ao 

ingressar em tais experiências, o sujeito leva consigo uma gama de saberes que sofrerão 

alterações no decorrer do processo de seu desenvolvimento pessoal e profissional. Nessa 

perspectiva, o “fracasso escolar” como um objeto de pesquisa não seria aceitável porque, 

segundo Charlot (2000), ele nos 

 

[...] remete para fenômenos designados por uma ausência, uma recusa, uma 

transgressão – ausência de resultados, de saberes, de competência, recusa de 

estudar, transgressão das regras... O ‘fracasso escolar’ é ‘não ter’, ‘não ser’. 

Como pensar aquilo que não é? Não se pode fazê-lo diretamente, pois é 

impossível pensar o não-ser. Mas se pode fazer isso indiretamente. São duas 

as maneiras de “traduzir” o ‘fracasso escolar’ para pensá-lo (CHARLOT, 

2000, p. 17). 

 

Diante disso, as duas maneiras de estudar o “fracasso escolar”, apontadas pelo 
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pesquisador, são a que o trata como um indício de diferença ou ausência de alguma coisa, tal 

como descrito na citação acima, e a que busca compreendê-lo por meio de uma experiência 

vivida e interpretada pelo sujeito. 

É, pois, por meio dessa última perspectiva que Charlot (2000) tem procurado explicitar 

e definir o conceito de relação com o saber e fazer dele uma elaboração teórica capaz de 

lançar luzes à compreensão dos processos de construção do sujeito. Segundo esse autor, o 

citado conceito permite que o pesquisador na área da educação possa produzir um legítimo 

objeto de pesquisa. Por esse motivo, utilizo-o para refletir sobre o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos professores da EJA, sem esquecer das muitas correlações que se tem feito, na 

mídia e na academia, entre esse objeto e a qualidade do atendimento nas instituições 

educativas para jovens e adultos. Com isso, considero que tenho avançado na compreensão 

das situações de desigualdade e de opressão em que tais professores estão envolvidos, bem 

como na análise da construção de suas experiências, histórias de luta, condutas e discursos 

sobre a Educação de Jovens e Adultos. 

Essa postura na atividade de pesquisa revela, segundo Charlot (2000), uma leitura 

“positiva” da realidade, isto é, uma compreensão do “fracasso” ou das desigualdades como 

algo reversível, já que a relação com o saber considera que todo indivíduo é um sujeito e, 

como tal, é dotado de vontade própria. Como consequência dessa condição, “[...] adquirir 

saber permite [ao indivíduo] assegurar-se [de] um certo domínio do mundo no qual [ele] vive, 

comunicar-se com outros seres e partilhar o mundo com eles, viver certas experiências e, 

assim, tornar-se maior, mais seguro de si, mais independente”. (CHARLOT, 2000, p. 60) 

Desse modo, estudar as adversidades de uma situação de aprendizagem na perspectiva 

da relação com o saber é lançar um novo olhar sobre ela, buscando compreender como tal 

situação se construiu e como está sendo enfrentada por meio da própria construção de si 

enquanto sujeito de sua ação no mundo. 

Em acréscimo, entendo que a expressão “fracasso escolar “ é bem mais ampla do que 

se pode imaginar. Assim, se há algum “fracasso” na escola, e esse tiver relacionado com a 

qualidade da educação, não deve se remeter apenas a um dos segmentos dessa instituição, 

geralmente o aluno ou o professor. Isto se justifica porque o termo “escolar” se refere a tudo 

que diz respeito ao universo da instituição escola. Por meio dessa lógica, para se admitir que o 

fracasso tenha uma existência concreta, será necessário aceitar, igualmente, que a família, o 

jovem, o adulto, o professor, a estrutura física, a comunidade, os gestores escolares, e extra-

escolares, e o sistema educacional, todos fracassaram, uma vez que eles estão, de alguma 

forma, relacionados à ambiência escolar. 
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Sejamos concordes ou não com essas reflexões, o fato é que a discussão sobre o 

“fracasso escolar”, normalmente, encontra-se alternada entre dois pólos: o aluno e o professor. 

Por esse motivo, é possível encontrar, comumente, duas tendências de preocupação com a 

aprendizagem fracassada, acusando sempre um dos dois pólos. Há aquelas que apontam as 

causas na direção das origens sociais pouco favorecidas dos estudantes, como é o caso dos 

sociólogos que se destacaram nas décadas de 1960 e 1970, e as que insistem em 

responsabilizar os professores, alegando falhas em sua formação e despreparo profissional, 

consoante abordam, por exemplo, Demo (2000) e Bagno (2003). 

Em qualquer um dos dois casos, parece haver um erro de foco em termos do objeto a 

ser pensado, pois o “fracasso” ou o “sucesso” escolar, provavelmente associado à qualidade, 

tendem a ser, como diz Charlot (2000), fruto de um conjunto de relações dos sujeitos com o 

mundo, com os outros, com eles mesmos e com tudo o que estiver envolvido com o “saber” e, 

de forma mais ampla, com o “aprender”. Dessa forma, de acordo com o percurso teórico e 

metodológico da perspectiva que trata da relação com o saber, o que deve ser pensado são as 

relações em que os sujeitos estão envolvidos e sentem (ou não) prazer em permanecer, e não 

apenas aquilo que lhes falta para que a aprendizagem se concretize. 

Com base nessa perspectiva, “compro” a tese do pesquisador francês para o presente 

estudo, acrescentando que se o “fracasso escolar” não existe em relação aos estudantes, 

também não existe em relação aos professores. Defendo que não se pode declarar o fracasso 

dos professores, no sentido também de ausência de qualidade em suas funções, simplesmente, 

pelo fato de ter havido “falhas” em sua formação ou devido às dificuldades que se apresentam 

em sua prática cotidiana. As exigências da EJA, certamente, assustam tanto os professores 

iniciantes como aqueles que, embora com mais experiência, ainda se dizem inseguros em seu 

trabalho, tal como é possível perceber na fala a seguir. 

 

Exerço a profissão há dez anos, na EJA, a mais de cinco anos. Mas, às vezes, 

me considero ainda imaturo em relação ao que se almeja para uma boa 

educação, em especial uma Educação de Jovens e Adultos. Por isso, 

continuo na busca do aperfeiçoamento diário, já que a educação básica 

requer uma visão mais ampla do jovem e o adulto precisa aprender 

(ANSELMO, 2009). 

 

O relato do entrevistado me faz reforçar a ideia de que a relação com o saber do 

professor da EJA se constrói a partir de situações, de histórias, condutas e discursos bastante 

diferentes daqueles que, normalmente, constituem as experiências docentes em outros níveis 

de ensino, devido às especificidades que gravitam em torno do processo de educar. 
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Dessa forma, sem contar com uma estrutura e uma ambiência acolhedoras, bem como 

o devido suporte pedagógico, os professores tendem a sentir dificuldades em seu trabalho e a 

perder, paulatinamente, a satisfação em relação a ele. 

 

 

No primeiro dia de aula, a gente sempre faz um diagnóstico pra saber se os 

alunos sabem ler e escrever. Se eles não souber, temos que usar uma 

estratégia pra eles aprenderem. Fazer uma atividade, um jogo, alguma coisa. 

Fazer alguma coisa pra eles interagirem. E tudo isso é preocupante porque, 

às vezes, não tem condições! É! Realmente, eu, no meu caso, eu me 

preocupo bastante! (ELIETE, 2009). 

 
Trabalhar com jovens e adultos é um desafio. É um grande desafio! Quando 

você chega numa sala de aula apertada, sem conforto, e vê vinte ou trinta 

alunos, algumas já sabendo ler, escrever, outras não, é difícil! Ali você vai... 

não moldando, porque o aluno não é um objeto, mas vai transformando pela 

conversa, com jeito, ... Passando segurança para que aquele aluno entenda 

que dentro de você existe algo pra ele, né? Porque ele não vai entender tudo, 

assim, de uma hora pra outra, né? Mas, ele vai compreender, 

gradativamente, e vai, aos poucos, se transformando (GILKA, 2009). 

 

É por esse motivo que tento compreender como os professores vivenciam a 

aprendizagem de sua função, superando as dificuldades que a ela são inerentes, conforme já 

havia anunciado. 

Para isso, parto do pressuposto de que a relação com o saber do professor da EJA tem 

sido tão mal interpretada quanto às relações fracassadas que determinados alunos de 

segmentos sociais desfavorecidos constroem com o saber e com a escola. Isto se justifica 

ainda, porque a aprendizagem do professor sobre a atividade que realiza não tem sido 

satisfatória, no sentido de realizadora, devido às contradições impostas pela lógica excludente 

das administrações públicas à organização escolar. 

Mas, o que poderíamos chamar de fracasso em relação aos professores da EJA? A 

resposta a essa questão remete ao fato de que eles enfrentam, como vimos nas falas, citadas 

anteriormente, um grande sofrimento profissional quando não conseguem “fazer o aluno 

aprender”. Com isso, o ensino não seria considerado de qualidade por aqueles a quem estão 

subordinados e, assim, estar-se-ia configurado, literalmente, seu fracasso. Tal preocupação e 

sofrimento têm sido, obviamente, mais notórios quando se trata de Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. Mas, na EJA, apesar da difusão de uma crença equivocada segundo a qual os 

alunos estão na escola apenas para ocupar o tempo, os professores também demonstram o 

mesmo tipo de sofrimento. 

Isto se deve ao fato de que, além das exigências específicas dessa modalidade de 
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ensino da educação básica, a EJA é considerada o “alicerce” da vida educacional do jovem e 

adulto que está afastado da escola. Logo, uma grande preocupação dos professores passa a 

ser, entre outras coisas, com a aprendizagem dos alunos sobre o sistema alfabético de escrita, 

sobre a leitura e a escrita. 

 

 

Eu observo as minhas outras colegas e acho que elas estão trabalhando 

melhor do que eu! Se eu tenho um aluno, por exemplo, que não sabe as 

vogais, eu acho que foi eu que num soube ensinar. Então, eu fico sempre me 

avaliando: - ‘Será que eu estou ensinando alguma coisa a esses alunos? Será 

que eles estão aprendendo comigo? Se fosse com a outra professora, será que 

eles não estariam melhor?’ Então, é isso que eu fico pensando assim 

(WANJA, 2009). 

 

A professora citada parece esquecer de que “[...] só se pode ensinar a alguém que 

aceita aprender” (CHARLOT, 2005, p. 76), pois não é possível produzir o saber no estudante, 

embora seja do professor a incumbência de despertar nele o desejo de “investir-se 

intelectualmente” para isso. 

Conforme é possível observar na fala da entrevistada, alguns professores parecem 

ainda necessitar de “ajuda” para o reconhecimento de suas potencialidades. O que ela chama 

de avaliação toma o sentido de autoacusação por não estar satisfeita com seu trabalho. Assim, 

a comparação com as colegas de trabalho é inevitável, talvez como uma forma de sentir-se 

menos culpado pelo que acha que não está ensinando aos seus alunos. 

 

A coisa que eu mais queria era, assim, que quando eu mostrasse pra eles, 

quando eu explicasse pra eles alguma coisa eles, de repente, pegassem. Eu 

sei que não é possível, assim, de imediato, mas eu queria que eles 

aprendessem... quando eu falasse pra eles. Às vezes, acontece e, às vezes, 

não. Aí, eu fico pensando: será que não entenderam? Como foi que eu falei? 

De que maneira seria mais fácil? Seria mostrando? Seria escrevendo? Então, 

a gente faz todas essas maneiras, mas... Aí eu me pergunto: qual é o 

momento devido de ensinar? Muitas vezes, eu fico me questionando e, às 

vezes, a gente fica até... Cabisbaixo, perguntando: o que é que eu estou 

fazendo? Num é? Por que eu num consegui isso? (WANJA, 2009). 

 

Porém, o que a referida professora precisa entender é que suas investidas no ensino da 

Geografia, como exemplo dado pela própria professora de um saber a ser apropriado, somente 

terão efeito se isso fizer sentido às relações e práticas comunicativas do aluno (VYGOTSKY, 

2000). 

Ao contrário da angústia demonstrada por Wanja, o professor Anselmo parece já 

perceber um outro modo de desenvolver seu papel na aprendizagem dos alunos. Para isso, 
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reflete sobre o que faz na sala de aula e, se não está satisfeito com os resultados, muda as 

estratégias de ensino, a fim de alcançar seu objetivo. 

 

Eu estou me vendo agora mais seguro do que estou fazendo; eu estou vendo 

que o que estou fazendo tá tendo bons resultados, eu reflito sempre o que eu 

faço na sala de aula, o que deu certo, o que deu errado. Eu reflito isso! Se 

deu errado, se eu não estou conseguindo a contento, eu procuro mudar, 

procuro novas formas de agir, de fazer. E... Tudo pela aprendizagem do 

aluno, que é tudo o que eu quero... Que eles aprendam! (ANSELMO, 2009). 

 

Infiro que o professor supracitado já compreendeu, mesmo que isso talvez não lhe 

tenha chegado de forma clara à consciência, que o que vai determinar a aprendizagem do 

aluno é, como salienta Charlot (2005), a atividade intelectual que ele mesmo vai ter de 

empreender. Portanto, mesmo que haja uma preocupação com os resultados da atividade que 

executa, o professor sente-se mais seguro porque aprendeu que a reflexão sobre essa atividade 

pode apontar-lhe novos caminhos pedagógicos. 

Baseado, pois, nessas ocorrências, tenho-me dedicado ao estudo da relação com o 

saber dos professores da EJA na medida em que tento compreender o conjunto das relações 

que eles constroem durante o desenvolvimento e a aprendizagem de suas funções dentro da 

escola. Se o saber é um processo, uma atividade e uma relação, e as relações precisam de um 

espaço e de um tempo para se realizarem, então somente em uma dada situação espaço-

temporal é que as “relações com o saber” e com a aprendizagem se desenvolvem. Por isso, de 

acordo com Charlot (2000, p. 78, grifo do autor), “[...] a relação com o saber se caracteriza 

como as relações de um sujeito “com o mundo como conjunto de significados, mas 

também, como espaço de atividades, e se inscreve no tempo.” 

No caso do professor entrevistado, segundo, também, os achados de Lomonaco 

(1998), o saber se baseia em princípios e crenças que denotam o resultado de um conjunto de 

experiências subjetivas e objetivas vivenciadas, em grande parte, no interior do contexto 

escolar. Trata-se de uma atividade na qual se configura, além dos processos de busca, 

acumulação e transmissão de conhecimentos, um resultado das interações vivenciadas pelo 

professor. Dessa forma, para a pesquisadora, o saber do professor se constrói desde sua 

história escolar, e segue um percurso permeado pelas lembranças de aluno e pelas imagens de 

seus professores, as quais tendem a habitá-lo e a integrar-se ao papel que ele cria para si, tal 

como vimos nas histórias singulares de José e Raimundo. 

Pelos dados que obtive, infiro que o saber do professor da EJA apresenta forte 

influência dos aspectos particulares da indissociabilidade entre formação e ensino, e está 
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sendo construído, em grande parte, na troca de experiências dentro do espaço escolar. 

 

Eu não creio que alguém aprenda a ser professor em uma aula da Faculdade, 

somente a prática é que forma o professor. Por isso, na nossa profissão 

podemos nos orgulhar de estarmos sempre aprendendo, e aprendemos com 

os alunos e alunas. Se estivermos atentos aos alunos, ao seu comportamento, 

as suas dificuldades, e até mesmo as suas carências afetivas, poderemos ser 

muito mais eficientes (IRENE, 2009). 

 
O professor da EJA aprende no dia a dia a ensinar, pois a cada ano se depara 

com situações diferentes que exigem aprendizado constante (PEDRO, 2009). 

 
Estou aprendendo no dia a dia, pois estou sempre refletindo sobre minha 

prática, debatendo com os colegas e buscando mais informações para o 

trabalho que desenvolvo. Aprendo fazendo observações, registrando, 

planejando, replanejando e avaliando (JOSÉ, 2009). 

 

Para que os professores se afirmem como sujeito de sua atividade, percebo a 

preocupação com a aprendizagem do trabalho docente. No entanto, a universidade parece não 

estar cumprindo bem com a tarefa de “preparar” o professor para a EJA. Essa aprendizagem 

tem se construído, de modo mais acentuado, no embate da sala de aula com os alunos, na 

troca de experiências com os colegas de trabalho, nas próprias observações dos professores 

acerca do jovem e do adulto e, apesar das falhas e da falta de apoio pedagógico, nos 

momentos de planejamento. 

 

Os planejamentos nos ajudam bastante para que nós professores entremos na 

sala de aula bem preparados. Eu tenho aprendido muito porque, quando eu 

trabalhava em uma escola de criança, o planejamento era apenas uma vez 

por mês. Era através de projeto. Aqui é bom porque acontece toda semana, e 

você sempre tá... Tá aprendendo coisas novas com as colegas, né? Aí, leva 

essas coisas pra sala de aula. Eu gosto dos planejamentos daqui 

(RAIMUNDO, 2009). 

 
O planejamento pra mim representa... Tudo, né? Porque, se não há 

planejamento, não vai haver sucesso no nosso dia a dia. Mas, existe também 

um problema nos planejamentos que a gente já tem dificuldade. Eu acho, 

assim, o problema do suporte, né? A supervisão não tem muita coisa pra nos 

oferecer. Assim, que sempre elas dissessem algo novo, né?... Subsídios pra 

gente... De como trabalhar na sala de aula, livros adequados, né? Não só 

jogar lá os livros, dizendo: - ‘Tá aqui! Planejamento é isso!’ Então, a gente 

precisa mais disso, de diálogo! Eu vejo isso. As pessoas não estão 

preparadas pra estar ali com a gente! Não tem essa bagagem toda! Eu sei que 

não! (PEDRO, 2009). 

 
Tenho aprendido no dia a dia com os colegas, né? Com as amigas de 

trabalho! Vamos falando e... Driblando mesmo as coisas, né? É tipo uma 

sustentação que a gente tem a cada planejamento! Se não deu certo isso, mas 
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vamos fazer isso, né? Na conversa, a gente vai pegando a experiência de um 

e de outro. Vai tentando por em prática e, até mesmo pra gente, porque se 

não deu certo isso hoje, mas, com certeza, esse outro vai dar. Então, a gente 

se apega como se fosse aquela tábua de salvação mesmo! Porque desistir... 

Aí num dá, né? (GILKA, 2009). 

 

Como é passível de inferência, os professores estão aprendendo sua função muito mais 

na condição de “tentativa e erro” do que na reflexão conjunta e consistente que é demandada 

pelo fazer educativo. Por conseguinte, seus saberes tendem a ser, provavelmente, construídos 

numa perspectiva mais utilitarista do que reflexiva em relação ao ensinar e aprender. 

Diante dessas falas, e em especial no que diz respeito à última, considero interessante 

analisar alguns detalhes que não podem passar despercebidos, haja vista a relevância para a 

discussão acerca das relações do professor da EJA com o saber. 

Em primeiro lugar, Gilka deixa claro que as dificuldades que enfrentam na instituição 

são dribladas em conjunto pelos professores. Com isso, o planejamento é encarado como uma 

etapa essencial do trabalho, na qual os professores podem superar suas dificuldades. Nesse 

momento, eles têm a oportunidade de falar sobre o resultado das ações projetadas e, ao fazê-

lo, encontram soluções que pareçam viáveis ao consenso do grupo. Nesse sentido, os 

professores exprimem a “dimensão social” de sua relação com o saber, pois, em franca 

interação com os colegas, “se viram” nas ocorrências adversas do cotidiano, “driblando” a 

complexidade da situação de ensino na EJA. 

Um segundo ponto de destaque seria a aposta que move os professores em relação às 

atividades que planejam. Como se pode perceber, fica latente na fala da professora Gilka a 

certeza, ou pelo menos a esperança, de que seus objetivos pedagógicos serão alcançados, 

“porque se [algo] não deu certo hoje, mas, com certeza, [amanhã] vai dar”. Esse detalhe é de 

extrema relevância para mostrar que o sujeito sempre age, mesmo em situações desfavoráveis, 

interpretando o que está em sua volta, a fim de transformar a ordem do mundo em seu próprio 

proveito (CHARLOT 2000). Nesse caso em que estou analisando, os professores 

entrevistados demonstram, claramente, que lutam juntos pelo que acreditam ser o melhor na 

educação dos jovens e adultos. 

Porém, se a luta não é solitária, o que já representa uma vantagem, ainda pode ser 

denominada de injusta. A afirmação que faço se explica devido ao fato de que os professores 

vêem a si mesmos como sustentáculo ou “tábua de salvação” uns dos outros. Particularmente, 

abomino toda essa conjuntura que obriga os docentes a construírem uma imagem de si como 

marinheiros à beira do naufrágio, sem uma ajuda específica e, por isso, só podem dispor do 

auxílio recíproco entre eles como um modo de sobrevivência, “uma tábua de salvação 
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mesmo”. Contudo, o justo e, no mínimo, coerente deveria ser que os professores pudessem 

contar com subsídios institucionais adequados, aliados à reciprocidade dos colegas, uma vez 

que o trabalho docente não se configura, de modo algum, como uma atividade isolada. 

Entretanto, tal como faria uma pessoa em risco de naufrágio, os professores precisam 

sobreviver, e isto demanda luta! Nesse momento, então, percebe-se aflorar também a 

“dimensão identitária” de sua relação com o saber, pois se fortalecem a identificação e o 

esforço conjunto desses professores, a fim de evitar a sensação simbólica de um grande 

desastre. Afinal, eles “estão todos no mesmo barco” e, por isso, se vêem e se fazem sujeito ao 

agir como pessoas corajosas, capazes de enfrentar as grandes tormentas do oceano da escola, 

quase sempre agitado e desconhecido, especialmente aos iniciantes. 

Todavia, não deveria ser essa a realidade dos professores, já que eles têm garantido 

por Lei o direito a um “[...] período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído 

na carga horária”, bem como a gozar de “condições adequadas de trabalho” (LEI DE 

DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO, 1996). Com base nisso, gostaria de dar um pouco 

mais de visibilidade ao pensamento dos professores em relação ao planejamento, já que ele 

também tem sido considerado por pesquisadores da área um bom investimento de formação 

docente no próprio espaço da escola. 

 

Aquele momento do planejamento torna-se único. Sempre ele é único, 

porque uma diz uma coisa, outra diz outra, e vão surgindo aquelas 

experiências. Porém, o que eu acho é que o planejamento aqui, o nosso, leva 

muito pouco tempo! Eu acho muito pouco o tempo pra gente resolver, 

assim... Definir uma semana de trabalho naquela hora, naquela meia hora 

que a gente tem. Eu acho muito pouco tempo! Porque, você sabe que é 

assim, não é? Você já presenciou a vivência aqui na escola e você vê como 

é. Então, eu acho que deveria ter mais um tempo pra troca de experiências, 

num é? Porque uma diz: - Olha, eu trouxe essa atividade! E aí, dá certo? Vai 

dar certo pro nível  I? vai dar certo pro nível II...? Eu acho muito importante 

o planejamento. Mas, pra que ele seja mais amplo, eficaz mesmo, eu acho 

que teria que ter mais tempo. E a escola não oferece esse tempo! A nossa 

escola não para pra planejar! Você já teve a oportunidade de ver isso, pois 

quando a gente sai da sala de aula, assumem outras pessoas enquanto vamos 

pensar nas atividades. Às vezes é o professor de plantão, mas pode ser 

também os voluntários. Então, naquele momento, a gente fica correndo 

contra o tempo pra terminar e voltar pra sala, né? (GILKA, 2009). 

 

Como se pode avaliar, a professora supracitada é consciente da importância do 

planejamento para sua prática. Todavia, o fator tempo tem se tornado um inimigo inexorável 

para o desenvolvimento desse componente pedagógico, que assume uma relevância ímpar ao 

trabalho dos docentes. 
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Acrescente-se a isso, a preocupação que os professores sentem em relação a sua 

substituição durante os encontros para planejar.  Nesse sentido, como responsáveis diretos 

pelos alunos no âmbito da escola, os docentes se preocupam com prováveis julgamentos da 

comunidade escolar sobre seu trabalho. Além do mais, não é difícil supor que os professores 

temam as muitas consequências que podem se originar do despreparo desses jovens que as 

substituem porque a EJA é um espaço de “saberes” e de “práticas” muito específicas no 

espaço escolar. 

A professora da Educação de Jovens e Adultos tem que ser um pouco tudo! 

Algumas vezes, ela está brava, e, às vezes, ela é pureza! É mãe, é pai, é 

psicóloga, é assistente social! Ela chega, assim, ao ponto de se doar tanto 

que, muitas vezes, o papel dela de professora fica lá em último lugar! É em 

último lugar que ela irá pensar como professora, porque, em determinadas 

situações, que você se envolve com aqueles alunos, você num vai pensar, 

não! Você age de acordo com o momento... Porque tem aquele professor que 

chega e diz: - Hoje, eu dei uma ótima aula! Sim, mas e o aluno aprendeu? 

Será que ele não foi negligente em alguma coisa? Em algum fator? O aluno 

precisava de você na sala de aula como professor ou como amigo? Como um 

pai ou como uma mãe? Como você sabe, com os alunos não precisam da 

gente tá passando sermão, porque a gente não faz isso! Mas, na conversa, 

num é? (GILKA, 2009). 

 

Como se pode perceber, não é, por acaso, que os professores da EJA demonstram uma 

preferência especial pela “figura do aprender” que diz respeito aos dispositivos relacionais 

para saber lidar com o aluno. Afinal, ele tem uma forte correspondência com sua identidade 

social e isso se relaciona, consequentemente, com a própria especificidade da atividade de 

educar, tal como é descrita nessa fala de Gilka. Portanto, considerar o fato de serem mulheres, 

mães, pais, na dimensão singular de suas vidas, também é importante para se entender a 

construção da identidade social dos professores e de seu saber profissional. 

Devido à construção plural e multifacetada do saber do professor, ele é, como muito 

bem defende Lomonaco (1998), sempre o processo e o produto de uma “relação” desse sujeito 

“com”  alguma coisa. Ainda segundo a referida pesquisadora, tal saber se constitui por meio 

das diversas interações que os professores estabelecem no universo profissional, o qual os 

transforma e é, consecutivamente, transformado por eles. Desse modo, o professor aprende 

sobre sua atividade ao apropriar-se das operações que a constituem, estabelecendo, durante 

essa aprendizagem, uma teia de relações com o mundo, com os outros e consigo mesmo, 

como qualquer outro sujeito de saber. 

Assim, a partir dessas reflexões, senti, então, a necessidade de abordar as relações que 

são, mais freqüentemente, estabelecidas pelos professores da EJA no contexto de seu universo 

de atuação. 



163 

 

5.2 OS SABERES DOCENTES E AS RELAÇÕES COM O SABER DE PROFESSORES 

DA EJA: REFERÊNCIAS À PRÁTICA PEDAGÓGICA NO COTIDIANO ESCOLAR 

 

Ainda que não tenha sido minha intenção, nesta tese, utilizar termos como 

competência, habilidades e conhecimentos na condição de categorias de análise, não pude 

deixar de mencioná-los, ao longo do texto, porque se constituem como uma nomenclatura 

recorrente na pesquisa em Educação. Digo isso porque julgo ter sido produtivo para meu 

trabalho pensar sobre alguns conceitos que são, comumente, discutidos na perspectiva da 

“Epistemologia da Prática Docente”, apesar de ter-me orientado pelas noções da teoria da 

Relação com o Saber. A confluência que busquei empreender, entre as duas perspectivas, 

pauta-se, basicamente, pelo entendimento sobre o conceito de “saber” e, por isso, mesmo que 

a epistemologia da prática docente se configure como um quadro teórico e metodológico 

diferente daquele em que se situa a relação com o saber, não pude deixar de perceber certas 

aproximações entre as duas abordagens, as quais favoreceram a reflexão sobre meu objeto de 

estudo. 

A primeira dessas aproximações se refere à própria noção de saber como uma relação, 

e não apenas como “[...] uma categoria autônoma e separada das outras realidades sociais, 

organizacionais e humanas nas quais os [sujeitos] se encontram mergulhados.” (TARDIF, 

2002b, p. 11). No entanto, vale salientar que é a epistemologia da prática que associa a noção 

de saber ao fazer do professor, enquanto a relação com o saber trata da atividade intelectual 

do aluno para aprender. Assim, segundo Tardif (2000; 2002a; 2002b), o saber docente faz 

referência ao saber-fazer do professor, que está associado, também, aos seus conhecimentos, 

as competências e as habilidades. 

Apesar das especificidades de cada quadro teórico, citado anteriormente, o saber está 

relacionado com a pessoa e a identidade do sujeito, com sua experiência de vida e sua história 

profissional, além das suas relações com os outros no ambiente escolar. Por isso, no caso do 

professor, é necessário estudar seu saber relacionando-o com todos os elementos constitutivos 

do trabalho docente, tais como os materiais didáticos que utiliza as situações imprevistas e 

experienciadas na sala de aula, o contato com as famílias dos alunos, etc. Portanto, para 

compreender os professores e os saberes que ele constrói na prática cotidiana, faz-se 

necessário também interessar-se por sua relação com o saber enquanto relação com a 

atividade de ensinar e educar, quando se tratar do professor da EJA. 

Um segundo olhar entre as duas abordagens diz respeito ao intento de fugir das 

armadilhas reducionistas do “mentalismo” e do “sociologismo”. A primeira armadilha 
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consiste em olhar direcionado para o saber apenas como um processo mental, cujo suporte é a 

atividade cognitiva, e a segunda, conforme explica Tardif (2002), tende a eliminar 

completamente a contribuição do ator na construção concreta do saber enquanto relação com 

o mundo e com o outro. Ao tentar escapar desses dois caminhos passíveis de equívocos, tanto 

a “epistemologia da prática” quanto à relação com o saber procuram articular os aspectos 

psíquicos e sociais do saber, tratando sua existência como sendo de natureza social, mesmo 

que haja uma dependência em relação à ação psíquica do sujeito. 

Em outras palavras, isto representa a proposta de Charlot (2000) para se construir uma 

sociologia do sujeito, ou seja, estudar o sujeito e seu saber como um conjunto de relações e 

processos, como um indivíduo produtor de saberes imerso nessas relações. Assim sendo, os 

saberes, ou o saber de uma maneira geral, são individuais e sociais, ao mesmo tempo, porque 

são produzidos por sujeitos que partilham dessas mesmas características. Nessa direção, é 

possível perceber ainda uma terceira aproximação entre as duas abordagens. 

Eles se constituem por meio de processos contextualizados ao longo de uma história e 

ao longo de uma carreira profissional, no caso a do professor, na qual ele aprende de maneira 

progressiva a dominar seu espaço de trabalho, ao mesmo tempo em que se insere nele e dele 

se apropria por meio de regras de ação que se transformam em partes constitutivas de sua 

“consciência prática” (TARDIF, 2002b). Essas observações se afinam às proposições de 

Charlot (2000), quando defende que o sujeito, ao aprender, exerce uma atividade “em 

situação”. Isto significa que o professor, enquanto sujeito, aprende sua atividade profissional 

em um determinado local, em um momento de sua trajetória de vida, sob diversas condições 

de tempo e com a colaboração de pessoas que o ajudam a aprender, isto é, em plena relação 

com o saber. 

Nessa mesma linha argumentativa, e em termos mais sociológicos, qualquer atividade 

de trabalho, seja docente ou não, de acordo com Tardif (2002b), modifica a identidade do 

indivíduo, pois trabalhar não é somente fazer alguma coisa, mas fazer alguma coisa de si 

mesmo e consigo mesmo. Em outras palavras, o sujeito procura dominar sua atividade, 

inscrevendo-se nela enquanto corpo, crenças, percepções e sistema de ações que modificam e 

são modificadas pelo mundo que lhe pré-existe. Sendo assim, entra em cena o processo de 

“imbricação do Eu na situação de aprendizagem”, descrito por Charlot (2000), já que o 

professor, ao adentrar no ambiente de trabalho, intensifica o aprendizado de sua profissão, 

realizando investimentos bastante pessoais nessa tarefa. 

Assim considerada, a construção da identidade do professor carrega consigo sua 

história pessoal e escolar, a qual comporta ainda seus princípios, medos e dúvidas. Com isso, 
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em sua bagagem profissional, o professor leva também um pouco das experiências e dos 

saberes que foram adquiridos durante a formação escolar. Por essa razão, ao estabelecer essa 

mesma relação entre as duas perspectivas, acima, Lomonaco (1998) afirma que a vivência na 

escola exerce um papel preponderante na construção do ofício do professor, já que a 

aprendizagem da profissão começa desde a entrada na escola como aluno e depende, em uma 

certa medida, das características e relações que marcaram, sucessivamente, seus processos de 

aprendizagem. 

Nas afirmações de Lomonaco (1998), fica então subjacente a diversidade típica dos 

saberes docentes porque, conforme assevera Tardif (2002b), os professores não produzem 

isoladamente seus saberes, nem tampouco do mesmo jeito. Para o pesquisador canadense, o 

saber dos professores se compõe dos conhecimentos e de um “saber-fazer” que tem origem 

nas relações sociais junto à família, à escola onde estudaram, à universidade onde obtiveram 

os seus diplomas ou às muitas outras instituições nas quais eles construíram uma série de 

laços, pessoais e/ou profissionais. Portanto, 

 

[...] o saber dos professores é plural e também temporal, uma vez que, como 

foi dito anteriormente, é adquirido no contexto de uma história de vida e de 

uma carreira profissional [, o que] levanta o problema da unificação e da 

recomposição dos saberes no e pelo trabalho [e] também traz à tona a 

questão da hierarquização efetuada pelos professores (TARDIF, 2002, p. 19-

21). 

 

Essas duas problemáticas apontadas pelo autor supracitado implicam a escolha 

privilegiada de alguns saberes em detrimento de outros. 

Em suas pesquisas acerca do conhecimento dos professores, Tardif (2002) observou 

que os saberes oriundos da experiência diária de trabalho tendem a ser mais valorizados, ou 

hierarquizados, em função de sua utilidade no ensino, consoante vimos nas falas dos 

professores na seção anterior. Isto se explica porque tais saberes constituem o alicerce da 

competência profissional docente. Por isso, ao definir a atividade de ensino, o referido autor 

sugere a mobilização de uma ampla variedade de saberes que são reutilizados no trabalho 

docente, adaptando-os e transformando-os pelo e para o trabalho no “chão da sala de aula” 

(THERRIEN; MAMEDE; LOIOLA, 2005). 

Visto por essa ótica, os professores parecem (re) significar as experiências de 

formação que tiveram, as quais, geralmente, tendem a exercer uma certa influência na 

separação entre as formulações de base teórica e a dimensão empírica da prática. Sobre as 

relações e os significados em torno das palavras “prática” e “teoria” nos cursos de formação 
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de professores, remeto o leitor ao trabalho de Mota (2007), no qual a autora discute o conceito 

de transversalidade como sendo a relação mais apropriada entre as formulações de base 

teórica e a dimensão empírica da prática. 

Na EJA, tal ocorrência assume, como venho defendendo, uma maior relevância por 

causa das condições objetivas de trabalho, além das especificidades afetivas, emocionais e 

sociais que entrecruzam o educar. Assim, ao caracterizar, mais adiante, as “relações com o 

saber” que os professores da escola constroem na e pela prática da EJA, traço um mapa, ainda 

que impreciso, das relações por meio das quais eles aprendem sua função. 

É relevante salientar, ainda, que, embora tenha percebido semelhanças entre as 

perspectivas que ora estou discutindo, também observei uma diferença que lhes pode ser 

fundamental. Enquanto a epistemologia da prática propõe um modelo tipológico para a 

identificação e a classificação dos saberes do professor, de acordo com suas fontes sociais de 

aquisição e seus modos de integração no trabalho docente (TARDIF, 2002b, THERRIEN; 

LOIOLA, 2003), a abordagem da relação com o saber prega, mesmo sem fazer nenhuma 

menção à outra perspectiva, que seria um erro considerar como classificáveis formas 

específicas de um objeto natural ao qual se poderia chamar de saber. Por isso, diferentemente 

dos estudiosos que classificam os saberes sob esse ponto de vista, Charlot (2000) nega-se a 

fazê-lo por meio de espécies e variedades, tais como saberes práticos, teóricos, profissionais, 

pedagógicos etc. 

De acordo com a explicação do estudioso francês, o que existem, na verdade, são 

formas específicas de uma dada relação com o mundo, no qual aprendemos o “saber”, o 

“saber ser” e o “saber fazer”. Assim, o saber “[...] não existe sob formas específicas” 

(CHARLOT, 2000, p. 62), haja vista a impossibilidade de sua existência fora de uma relação 

com o mundo, com os outros e consigo mesmo. São as relações, ou melhor, as finalidades de 

uso dos saberes nas relações com o mundo, que são caracterizadas e não os saberes em si 

mesmos. Dessa forma, quando se diz que um saber é prático ou teórico não se estar a dizer 

dele em si, mas do tipo de relação que o sujeito mantém com o mundo ao utilizar esse saber. 

Com base nessa discussão, posiciono-me favorável ao ponto de vista de Charlot (2000), 

devido à necessidade de manter coerência com o próprio conceito de relação que venho 

adotando. Segundo a tradição filosófica, a relação configura-se como uma realidade incompleta, 

dependente de uma outra para construir sua existência. Sendo assim, se tomo o saber como algo 

que não existe em si mesmo, porque se trata ou precisa de uma relação que lhe dê existência. 

Então, devo admitir que não posso denominá-lo senão em função do processo ou da dinâmica 

de relação no qual ele se realiza. 
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Para tanto, a fim de tornar mais empírica essa discussão, busquei analisar as principais 

“relações com o saber” dos professores da EJA. Dessa maneira, foi possível destacar, entre 

elas: “as relações” dos professores com as outras pessoas que atuam na escola, especialmente 

os alunos jovens (adolescentes) e adultos, com o lugar onde a instituição se encontra, com os 

objetos utilizados para o atendimento aos alunos, com as várias situações imprevistas e com 

as dificuldades pessoais para resolvê-las, com o saber do aluno e, enfim, com todas as 

obrigações e exigências suscitadas pela rotina da atividade de educar. Isto se justifica porque, 

de acordo com o que foi debatido nesta seção, é no estabelecimento dessas relações que se 

engendram os saberes do professor. 

 

5.2.1 A relação do professor com os alunos jovens (adolescentes) e adultos 

 

Uma das mais fortes características da relação dos professores com os alunos, em 

especial com os jovens e adultos foi a de um “cuidado quase maternal\paternal”, tendo em 

vista que todos mencionaram o fato de que esses alunos são para eles como filhos que não 

tiveram. Essa afirmação, por certo, versa apenas sobre o modo como os professores 

representam, simbolicamente, os alunos de suas salas de aula, já que quase todos passaram 

pela experiência de ser mãe e pai. Nesse sentido, ao observar as falas abaixo, percebo que 

algumas palavras e expressões ajudam a deixar claro que os professores conhecem bem a 

distância entre o “ser mãe e pai” e o “ser professor(a)” desses alunos. 

 

Os alunos em destaque os adolescentes de 13 e 14 anos, com quem eu 

trabalho são aqueles filhos que eu não tive. Entendeu? Eu amo eles! 

(IRENE, 2009). 

 
Acho que os jovens e adultos não tem como comparar! Eles são especiais, 

devido a sua condição!, Assim, já por ser adolescente, jovem, né? Eu posso 

comparar, assim, a meu filho! Se eu quero que a professora queira bem ao 

meu filho, então, assim vou fazer com os outros, como se fosse meus filhos! 

Eu comparo eles, as meus filhos! É como se eu estivesse lidando com o meu 

filho. Aí, eu vou querer o mal pro meu filho? Então, eu num vou querer o 

mal pros meus alunos também não! (WANJA, 2009). 

 
O adolescente é pureza, né? A gente olha ele e ele já transmite pra nós um 

carinho. Mesmo aquele... Mais inibido. Mas, se você olhar, assim, você já 

sente o olhar, né? E eu... Eu me sinto realizada em trabalhar com esses 

alunos (GILKA, 2009). 

 

Como se pode perceber, apesar de as expressões usadas pelas professoras Gilka e 

Wanja denotarem um forte sentimento de mãe em relação aos alunos-adolescentes, elas sabem 



168 

 

que precisam manter a distância. Esse processo de “distanciação-regulação” se torna claro 

quando as professoras citadas assumem os alunos como alguém “com quem eu trabalho”, e a 

situação relacional concreta enquanto posição condicionante “se eu estivesse lidando com o 

meu filho”. Portanto, seria incoerente da parte de alguém que afirmasse que as professoras 

estão confundindo seu papel na instituição escolar. 

 

Eu adoro aquele afeto, aquele amor que os alunos têm por nós. A confiança 

que eles passam... Eles vêm com uma certa carência de afeto e aí a gente 

abraça... Eu percebo que sou como se fosse, pra eles, uma segunda mãe 

naquele momento, ali. Isso pra mim, eu acho gratificante! Esse amor que 

eles têm pela gente... Essa confiança (ELIETE, 2009). 

 

A fala da professora Eliete reforça, destarte, o que se vinha discutindo anteriormente, 

quando ela diz: “eu percebo que sou como se fosse, pra eles, uma segunda mãe naquele 

momento”. No entanto, dizer “como se fosse” não significa assumir que “é”. Diante disso, 

elas estão, conscientemente, trazendo para seu trabalho a dimensão afetiva que tende a não 

prescindir da função do professor na EJA. 

Isto se explica porque, no caso em questão, o “ser professora” não implica abrir mão 

do “ser mãe”, do “ser mulher” nem de todas as características inerentes à construção da 

personalidade feminina. Apesar de se configurarem como papéis sociais bastante distintos, 

eles terminam se complementando em função das “[...] múltiplas formas de ser, sentir e agir 

[que] são engendradas [por meio das] inúmeras e complexas redes que fabricam [esses 

sujeitos]” (PERÉZ, 2004, p. 89). Com isso, passei a ser mais compreensivo a respeito de tal 

comportamento, uma vez que se trata de uma estratégia das professoras para melhor gerir essa 

atividade tão específica e tão impregnada de afetividade. 

Uma outra característica da relação dos professores com os alunos denota um grande 

“investimento pessoal”. 

 

Eu vejo os alunos como um... sei lá... Uma esperança! O meu futuro! O 

adolescente, o jovem e o adulto é o meu futuro! E dali eu estou, 

futuramente,... Vou estar lá em cima, através da aprendizagem deles, porque 

eu quero ser um bom professor para eles.  E o sucesso dele é também o meu 

sucesso! O meu sucesso! (RAIMUNDO, 2009). 

 
Nós professores somos mediadores,... né? A gente tá ali pra resolver a vida 

dos alunos... A gente precisa dar carinho e atenção, porque, às vezes, tem 

aluno carente, e aí eles se apegam! Eu quero um bom professor! Se for um 

professor que goste de dar carinho, eles se apegam! E eu goste dessas coisas, 

assim: dar carinho, atenção, né? Eles adoram e eu também! (PEDRO, 2009). 
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Com base na fala de Raimundo, é possível inferir que a aprendizagem do aluno é 

valorizada na medida em que ela valida sua atuação como professor. Sua realização ou 

sucesso, como é chamado por ele, depende também do sucesso do aluno. Por esse motivo, 

zelar pela aprendizagem do aluno implica cuidar da própria imagem de “bom professor”. 

Já no caso de Pedro, o investimento se dá por meio da troca de carinhos e de atenção 

entre os alunos e ele. Entretanto, essa troca não me parece ser gratuita, já que se apresenta 

como uma possibilidade para que o professor cumpra com sucesso sua função de mediador do 

conhecimento. Se, como professor, Pedro está ali “pra resolver a vida” dos alunos por meio da 

mediação, então, faz-se, extremamente, necessário que ele conquiste a colaboração dos alunos 

nessa tarefa. 

 

Para ser professor da Educação de Jovens e Adultos, primeiro de tudo é 

preciso gostar de ensinar, depois se empenhar na profissão. É preciso dar o 

melhor de si para os alunos e estar sempre buscando se aperfeiçoar, 

ampliando novos horizontes, porque a educação não para no tempo. Por isso, 

procuro aprimorar meus conhecimentos para as mudanças da minha prática 

pedagógica e estar sempre atendendo as necessidades dos alunos, através dos 

conteúdos que a gente passa, né?... Assim, aqueles que a gente vê que eles 

vão aprender! Não é só a gente repassar, mas que haja uma troca de 

conhecimento entre os dois: o aluno e o professor. Porque se ele não 

aprende, se não tem esse conhecimento, como é que ele vai, né? Ter mais 

sucesso na frente? Então, quando eu chego aqui, a gente se transforma; é 

uma alegria! uma satisfação! ver o aluno aprendendo, né? (PEDRO, 2009). 

 

Portanto, para o professor, dar carinho e atenção é uma qualidade para quem quer 

fazer um bom trabalho na Educação de Jovens e Adultos. 

Uma terceira, e última, característica que identifiquei na relação dos professores com 

alunos passa pelo calibre da “responsabilidade profissional”. 

 

Eu sou muito, assim, preocupada na questão do aluno aprender. Aprender a 

ler, aprender a ter boas maneiras. Por isso, mesmo se eu estou com algum 

problema, eu procuro fazer o máximo para não interferir no meu trabalho!... 

Eu também não sou perfeita, né? Tenho minhas falhas, mas não posso passar 

pro aluno o que está acontecendo comigo no momento, tá entendendo? 

Tenho que saber... é... Separar as coisas! (ELIETE, 2009). 

 
Eu queria muito aprender a fazer com que todos os alunos aprendessem 

igual, que o que eu ensinasse, todos aprendessem... Todos! Não só alguns, 

que fossem todos... Que valesse para todos! Por isso, vou vendo a 

necessidade deles, vou prestando muito atenção a necessidade de todos. 

Porque... a gente... percebe de imediato diante..., Assim, quando a gente 

chega na sala de aula, quando a gente faz o diagnóstico, que não são todos 

iguais, ou seja, o nível não... Eles não têm níveis iguais, não é? O que um 

aprendeu hoje, o outro já vai aprender daqui a um mês... não é? Ou daqui a 
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duas semanas. O que eu posso dar hoje, um aluno pode... Dois, três, quatro, 

cinco, entender tudo! Enquanto isso, cinco ou dez só vão entender daqui a 

um mês... E é isso que eu queria...: fazer todo mundo aprender igual 

(ANSELMO, 2009). 

 

Nos dois exemplos expostos, a preocupação com a aprendizagem do aluno mostra-se 

presente, embora de modos diferentes. A meu ver, apesar da distinção, tal inquietação 

representa para os dois professores um auto-convencimento acerca de seu trabalho como 

sendo de qualidade e, profissionalmente, correto. 

No que concerne ao relato da professora Eliete, o fato da profissionalidade passa, em 

primeiro lugar, por favorecer aos alunos os conhecimentos de que ela precisa para se 

desenvolver. Aliado a isto, os problemas pessoais da professora não podem interferir em suas 

relações pedagógicas. Portanto, para ser uma “boa professora”, segundo a entrevistada, faz-se 

necessário não somente saber como se promove a aprendizagem do aluno, mas também como 

se administra essa tarefa, separando os problemas de ordem pessoal daqueles que são 

inerentes à própria relação com o aluno. 

A respeito da fala de Anselmo, chamam-me a atenção as ideias que se apresentam de 

modo contraditório, sem que o próprio professor se aperceba disso. Para ele, é preciso prestar 

a atenção nas necessidades individuais de cada aluno, a fim de que lhes seja facilitada a 

aprendizagem. Contudo, o desejo do professor é o de que seu trabalho pudesse ajudar todos os 

alunos a aprender de forma homogênea, abolindo as diferenças entre os níveis e os tempos 

individuais que são típicos nesse processo de ensinar e aprender. Ainda que o referido 

professor reconheça o fator temporalidade na aprendizagem dos alunos, suas expectativas 

para o que considera ser um bom professor remetem à unidade na atividade intelectual dos 

alunos; e isto, pelo que já discuti, anteriormente, acerca do ato de aprender, parece-me um 

tanto difícil de ele conseguir. 

Por efeito do que venho apresentando, infiro que o aprendizado dos professores sobre 

a atividade de educar, mediante sua relação com os alunos, apresenta duas “figuras do 

aprender” bastantes específicas e inter-relacionadas. A primeira delas trata do “domínio da 

própria atividade”, para a qual os professores se fazem “lugar de apropriação”, ou seja, 

tornam-se um “Eu” enquanto “[...] sujeito encarnado em um corpo” e “imbricado na 

situação”. Simultaneamente a essa primeira figura, a segunda diz respeito ao “domínio da 

relação” com os alunos, para qual os professores se tornam “sujeito afetivo e relacional, 

definido por sentimentos e emoções em situação e em ato”. Todavia, faz-se relevante salientar 

que, segundo Charlot (2000, p. 69-70), em nenhuma das duas figuras, e seus respectivos 
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processos epistêmicos, o saber, como “produto do aprendizado”, pode ser “separado da 

relação em situação”. 

Além dessas duas figuras, uma outra também se fez presente na relação com os 

alunos: o “saber-objeto ou saber objetivado”. 

 

Conhecer as fases do desenvolvimento do ser humano é a primeira coisa que 

se deve saber para ser professora de criança, jovem e ou adulto; depois, 

conhecer os referenciais, as teorias da área em que se ensina e fazer muita 

leitura (JOSÉ, 2009). 

 
O trabalho com jovens e adultos requer que o professor tenha algum 

conhecimento sobre a psicologia, conheça a literatura tenha uma ampla visão 

de mundo (ANSELMO, 2009). 

 
É muito importante que o professor conheça e valorize as fases de 

aprendizagem de cada aluno, iniciando com atividades mais simples e depois 

com as mais difíceis, pra que esses conhecimentos se ampliem 

(RAIMUNDO, 2009). 

 

Assim como José, a maioria dos professores ressaltou a necessidade de se conhecer as 

fases do desenvolvimento do ser humano para trabalhar na EJA. Em adendo, as falas 

subsequentes a dele trazem outras “objetivações-denominações” que foram, igualmente, 

expostas, nas quais se pode observar a nomeação precisa de saberes-objetos, tais como, por 

exemplo, no momento em que os professores se referem à literatura. 

Considerando todos os elementos de tais relações, tomo-as como outras fontes de 

construção da relação com o saber do professor da EJA. Isto se justifica porque as situações 

de aprendizado não são, para Charlot (2000), marcadas apenas pelas pessoas, mas também 

pelos locais onde elas interagem e por uma infinidade de momentos vividos nesses locais. 

 

5.2.2 A relação com a instituição da EJA e com o lugar onde ela se localiza 

 

Ao analisar a relação com a escola da EJA e com o local onde ela se localiza, percebi 

que os professores sempre fazem uma associação entre os fins da instituição e a vida na 

comunidade. Para eles, a função primordial da escola é preparar os alunos para a vida em 

sociedade, ainda que haja pequenas variações na explicação acerca dessa tarefa. De um modo 

geral, a principal ligação dessa relação é a de “socialização do aluno”; e as variações 

presentes podem ser agrupadas em duas perspectivas: a que considera relevante a 

aprendizagem para o momento presente do aluno e a que se propõe a produzir saberes como 

base para seu futuro, conforme mostrarei na sequência. 
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Na primeira delas, observei que os professores levam em consideração o momento 

presente do aluno. Com isso, a preparação para a vida em sociedade começa a ser praticada a 

partir da adaptação do aluno no âmbito do espaço escolar e da convivência pacífica junto os 

demais, com quem divide esse mesmo espaço. 

 

O aluno [jovem e adulto] vem para a escola já conhecendo o ambiente 

escolar, como ele é, certo? Para aprender a convivência com as outras 

pessoas [alunos] pra que consiga, realmente, se situar no ambiente escolar. 

Essa é a minha opinião (WANJA, 2009). 

 
A escola ensina o aluno a se socializar com as outras pessoas, porque tem 

aluno que não se dão bem, eles brigam, até mesmo porque, às vezes, moram 

perto... Aí, acontece dos pais chegarem e dizer pra gente: - Não deixe fulano 

ficar perto dele porque estão de mal. Então, eles vêm adquirir conhecimento 

da vida (RAIMUNDO, 2009). 

 

A preocupação com o desenvolvimento de relações justas, amistosas e solidárias está 

presente tanto na fala de Wanja quanto na de Raimundo. Por isso, atitudes egoístas e de 

constantes rompimentos das amizades, muito frequentes entre os jovens e adultos, não devem, 

conforme o que expõem os professores, transformar-se em “acontecimentos naturalizados” na 

convivência entre os alunos. Portanto, a perspectiva que orienta sua preparação para a vida é, 

de acordo com o exposto, aquela em que se valoriza o tempo mesmo da adolescência, com 

necessidades e características particulares dos adolescentes, com seus dilemas, pré-conceitos e 

distúrbios sociais. 

Ainda com base nessa orientação, alguns professores trazem para a sala de aula os 

fatos vividos na comunidade como forma de preparar os alunos para se defenderem dos 

perigos. No período em que estava a realizar a pesquisa, presenciei a angústia que tomou 

conta da escola devido ao estupro, seguido de assassinato, de um jovem que era aluno da EJA. 

A partir desse episódio, os professores começaram a ficar muito atentos à saída dos alunos, e, 

além disso, passaram a desenvolver leituras e outras atividades que tocassem nesse assunto e, 

por meio delas, pudessem advertir os jovens e adultos para determinados perigos aos quais 

eles estivessem sujeitos. 

 

A escola deve preparar pra vida, né? Bom, como no caso que houve agora... 

Da morte desse jovem! Do rapaz que matou esse jovem! Dois dias antes, eu 

tinha feito com eles uma leitura sobre... “violência”... Um negócio assim! 

Então, eu li pra eles essa... Esse texto. Um texto muito bom que falava de 

violência na sociedade, é... Que preparava esses jovens pra vida! Então, com 

dois dias, aconteceu a morte, exatamente, é.. Mais ou menos tudo o que eu 

conversei com eles. E se esse jovem tivesse ouvido isso, ele não tinha 
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seguido sido morto. Eu acho assim! Então, a isso eu chamo preparar pra vida 

lá fora (ANSELMO, 2009). 

 

Os alunos precisam saber se situar, saber  repassar alguma, por exemplo, o 

que ele vê num jornal ou num filme qualquer que seja, depois ele chega 

contando na escola. Eu acho muito importante, né? Essas questões que são 

questões básicas! Que devem ser trabalhadas, no dia a dia, porque são 

essenciais! (GILKA, 2009). 

 

Como se pode observar, os professores entrevistados têm a preocupação de proteger os 

alunos para que eles não sejam vitimados pelos perigos que a sociedade oferece. Nesse 

contexto, o trabalho docente parte do que ocorre no lado de fora da escola para oportunizar 

aos alunos uma experiência educativa voltada para a realidade da comunidade. 

A respeito da segunda perspectiva de preparação dos alunos para a vida, os professores 

deixam claro que a mira está, de modo mais acentuado, em seu futuro, por meio do que pode 

ser aprendido em seu momento presente. 

 

A escola deve prepará-los pra que eles se tornem pessoas boas dentro da 

sociedade, porque esse mundo velho é muito cheio de desigualdades, de 

discriminação! Muitas mães estão perdendo seus filhos pras drogas, pra 

prostituição, pra muitas coisas, e... Eu penso, assim, que com a ajuda da mãe 

e da escola esses alunos se tornarão pessoas melhores no mundo do futuro, 

no futuro... Porque os alunos são os profissionais de amanhã! Então, eu acho 

que eles terão sucesso dentro da escola, dentro da educação (ELIETE, 2009). 

 
Eu acho que escola deve ensinar as boas maneiras. Acho muito importante 

aquele obrigado! Por favor! Com licença! Eu acho, até, que a gente deveria 

expor em todos os cantos da escola: Com licença! Obrigado! Porque, hoje 

em dia, a gente vê que os jovens vão pegando um ritmo de... como se fossem 

uns adultos, já mal-educados, né? E isso não é bom para eles, nem para a 

gente, nem pra educação, de um modo geral! Futuramente, vão ser pessoas 

mal-educadas! Então, a educação deve dar prioridade a essas boas 

maneiras... pra que eles vão pegando aquele costume, aqueles bons hábitos 

(GILKA, 20009). 

 

Orientadas por essa visão, as professoras citadas acreditam que a escola para jovens 

menores de dezoito anos deve se organizar, com a ajuda da família, a fim de lhes promover a 

construção de saberes necessários ao enfrentamento de uma vida adulta, diferentemente, em 

seus aspectos negativos, daquela que se conhece na comunidade. Nessa perspectiva, uma das 

“figuras do aprender” que pode ser explicitada aqui é o domínio da própria atividade de 

educar, pois ao falar dos fins da escola, as professoras Eliete e Gilka demonstram uma 

consciência reflexiva acerca de como estão aprendendo também o seu próprio papel na 

instituição da EJA. 
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Como se pode observar, a aprendizagem da função de educar, bem como a execução 

dessa atividade, por parte das professoras têm a ver com suas próprias histórias de vida. No 

caso de Eliete, a defesa por uma educação que transforme os alunos em pessoas boas dentro 

da sociedade se dá em função de que sua história de discriminação e desigualdade social foi 

transformada a partir do momento em que ela iniciou uma escalada de aprendizagens cheia de 

determinação. No que diz respeito à professora Gilka, ensinar as boas maneiras para o alunos 

é tão importante e necessário quanto lhes oportunizar bons exemplos de comportamento, 

ético, moral e profissional, como o que ela teve em sua vida. 

No entanto, essas professoras defendem, com bastante propriedade, que essa tarefa da 

escola, e consequentemente o seu, poderia ser otimizado com outras atividades se elas 

pudessem contar com uma estrutura física mais adequada. Diante disso, a defesa se sustenta 

na medida em que as tensões vivenciadas no interior das relações intersubjetivas são 

consideradas como um problema menos relevante, e por certo, contornável por elas mesmas. 

 

A escola é a base, né? Infelizmente, ela ainda não é como a gente gostaria 

que fosse. Porque eu acredito que pra receber [ofertar] a educação, a escola 

deveria ser melhor... Eu estou falando, agora, na parte física! Eu ainda acho 

muito longe para o quê um aluno merece, entendeu?! Em termos de escola, 

em termos de estrutura física, eu acho que ainda está muito longe, né? Você 

veja que as nossas salas são superlotadas, abarrotadas de cadeiras... que pra 

gente chamar eles aqui para a frente, pra fazer aquela conversa um pouco, 

precisa afastar, né? Bom, mas, futuramente, as perspectivas são de melhoras, 

graças a Deus! Como você vê, a quadra está sendo coberta e tem todo um 

projeto pra escola, incluindo um refeitório e tudo, né? Agora, no lado 

humano, eu acho, assim, que a gente se dá muito bem, né? Se não estamos 

errando... se está faltando alguma coisa, assim, relacionada à relação entre 

professor e aluno, mas o que a gente procura fazer é sempre o melhor 

(GILKA, 2009). 

 

A professora citada sabe que as condições físicas da escola para receber os alunos são 

inviáveis, na medida em que se torna impossível, naquele estado das coisas, a promoção de 

um ambiente acolhedor, seguro, alegre e instigador do ponto de vista da adequabilidade. 

Assim sendo, por mais boa vontade que tenham, fica difícil para os professores organizar os 

espaços de modo que possam oferecer aos alunos uma rica experiência educativa em termos 

de aprendizagens relevantes a sua vida. 

Se recordarmos os momentos que descrevi no capítulo 2, a referência feita por Gilka 

em relação ao refeitório não é gratuita. Em sua avaliação, as condições nas quais os alunos 

fazem as refeições na escola tendem a ser, certamente, inaceitáveis. Além disso, o comentário 

acerca do amontoado de cadeiras na sala de aula remete ao fato de as salas serem utilizadas 
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por vários professores e turnos, com turmas diferentes, o que acentua ainda mais os 

problemas. De qualquer modo, vale destacar o saber-fazer da professora, pois, segundo ela, 

sua ação se configura como “sempre o melhor” que pode ser feito naquelas condições. 

 

5.2.3 A relação dos professores com as atividades escolares e os materiais didáticos 

 

Ao analisar a relação dos professores com as atividades escolares propriamente ditas, e 

os materiais de natureza didática, deparei-me com a descrição de um dos docentes acerca de 

como aprendeu a se “ajustar” à sala de aula, enquanto um novo e desconhecido espaço de 

trabalho. Por isso, uma primeira característica que se pode ressaltar é a de “adaptação” ao 

contexto da sala de aula. 

 

Assim que eu cheguei, na sala de aula da EJA, no primeiro dia de aula,... 

Logo no primeiro ano, foi um fracasso! Eu estava atordoado, aí fazia uma 

coisa, fazia outra, misturava tudo, não sabia que rumo seguir. Foi um 

fracasso! Chegou o final do ano, eu disse: - Meu Deus do céu, eu não fiz 

nada! Os meus alunos não aprenderam nada! Não saiu nada! Eu não fiz 

nada! Do segundo ano em diante, é que eu fui melhorando... Acompanhando 

os alunos, vendo as dificuldades deles, prestando atenção como eles 

percebiam, é assim... A minha presença, o que dizia a minha presença pra 

eles, se eles gostavam, se não gostavam. Eu percebia do que é que eles não 

gostavam, do que é que eles começavam a gostar, né? E aí eu procurei deixar 

os alunos à vontade! (ANSELMO, 2009). 

 

O relato do professor entrevistado mostra o desapontamento com sua própria atividade 

profissional naquele primeiro ano como professor. Entretanto, ao abrir-se à avaliação de suas 

possibilidades, construindo de maneira reflexiva a interação com os alunos, o docente passa a 

se perceber como sujeito de transformação da situação desafiadora com a qual se tinha 

deparado. 

Assim, a aprendizagem de Anselmo foi se fortalecendo na medida em que ele regulava 

suas relações com os alunos e se apropriava da situação pedagógica, mediante intensa 

atividade intelectual. Presentes nessa atividade, infiro duas perguntas a partir das quais o 

professor deve ter aprendido a perceber “do que é que os alunos não gostavam” e “do que é 

que eles começavam a gostar”. São elas: de que maneira os jovens e adultos podem aprender? 

Qual o sentido que eles darão ao que estou propondo? Por conseguinte, considero que “deixar 

os alunos à vontade” foi uma resposta e uma atitude inteligente do professor; especialmente, 

em respeito aos ritmos próprios da aprendizagem e de atenção aos seus desejos e 

manifestações no que concerne à vontade de aprender. 
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Todavia, a precocidade dos processos de alfabetização, pautada por uma forçosa 

memorização dos símbolos da modalidade escrita da língua, e que ainda é muito presente na 

EJA, tem se transformado em uma atividade de complexa apropriação por parte de algumas 

professoras. 

 

Eu acho que alfabetizar é muito difícil, muito difícil mesmo! Primeiro 

porque a gente não tem a ajuda de ninguém e, segundo porque os alunos só 

pega no material quando vem pra sala de aula. Por isso, alfabetizar é muito 

difícil. Mas, a gente procura ver as dificuldades do aluno, ver o quê que eles 

estão tendo dificuldade, é..., Por exemplo, se ele não aprendeu as vogais, o 

alfabeto ainda, fazer o nome, se ele já reconhece, pelo menos, a letra do seu 

nome. Ver qual foi o número que a gente ensinou e que ele não conseguiu 

aprender, pra depois a gente trabalhar em cima dessa dificuldade! (MARTA, 

2003). 

 
Eu me esforço pra aprender mesmo é alfabetizar! Eu acho que eu não sei 

direito alfabetizar, quer dizer, na minha opinião! Eu não sei se outra pessoa 

se fosse na minha sala iria achar que eu estou alfabetizando bem, mas eu 

acho que o que eu faço ainda é pouco!... Mas, a gente vai trabalhando em 

coletividade com as colegas, como a gente trabalha no planejamento, e vai 

conseguindo desenvolver o aprendizado das letras. Aí, no outro 

planejamento, a gente já pode acrescentar outras coisas (GILKA, 2009). 

 

Tomando por base essas falas, percebo que as professoras supracitadas empreendem 

um grande esforço, a fim de se apropriarem da melhor maneira de ensinar aos alunos a ler, 

escrever. Dessa forma, outra característica marcante dessa relação é a “construção coletiva” 

do conhecimento. 

O uso da expressão “a gente”, feito, abundantemente, pelas duas entrevistadas, denota 

que o trabalho na EJA tem se orientado pela união dos professores em prol de sua 

sobrevivência psíquica, sobrevivência de sua identidade profissional. Nesse sentido, como diz 

Charlot (2002b, p. 104), “[...] quanto mais difícil é uma situação, mais a necessidade de 

sobreviver vai ser a prioridade.” Assim sendo, no que concerne às dificuldades em torno da 

alfabetização, as professoras priorizam e se agarram, entre outras estratégias de sobrevivência, 

às trocas de experiências que o planejamento pode proporcionar, mesmo que elas ainda sejam 

insuficientes por causa da falta de tempo. 

Entretanto, é preciso salientar que, embora seja muito válido o esforço, infelizmente, 

ele se torna quase “desperdiçado” porque carece de uma orientação que pudesse proporcionar 

às professoras a compreensão de que ler não é somente decodificar símbolos alfabéticos, por 

exemplo. Incentivar os alunos a leitura de textos variados, explorando-os por meio de 

questionamentos que as impulsionem a “re-escrever”, é um procedimento de leitura, 
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igualmente, rico que não está sendo explorado. Portanto, a coordenação pedagógica da escola 

não está desempenhando a parceria e a devida colaboração. 

Antes de se ocupar na decifração das letras, os alunos mereciam, também, um 

investimento mais efetivo no desenvolvimento de sua expressão oral como enfatizam, por 

exemplo, a proposta curricular da EJA (1999). Por meio da exposição e da justificativa de 

ideias, da argumentação e da solicitação de esclarecimentos, entre outras capacidades de uso 

expressivo, jovens e adultos são desafiados a utilizar a linguagem de modo mais eficaz. Dessa 

forma, antes de compreenderem para que serve a escrita e seu modo de construção interna, os 

alunos na EJA devem ter assegurada a aprendizagem e o uso da língua “com toda a sua 

riqueza [para que descubram] o prazer que a leitura e a escrita podem oferecer.” 

Essa vontade de as professoras trabalharem a alfabetização não elimina, porém, sua 

compreensão de que há outras formas de expressão. Por esse motivo, elas têm se empenhado 

em aprender determinadas atividades as quais julgam ser de extrema relevância na EJA.  

 

Eu tenho dificuldade, assim, de pintar, de desenhar... Eu não sei, assim, 

pegar num lápis e desenhar rapidinho ali. Mas, eu vou lá, eu procuro... me 

esforço, como viu que eu estava fazendo, ali, cortando as gravuras. Tenho 

também um pouco de dificuldade em pegar uma gravura bem pequenininha, 

num livro, e ampliar aquela gravura, logo de imediato... Assim, rápido! Eu 

não tenho essa ligeireza, até porque eu estou começando a aprender, assim. 

Porque uma coisa é você dizer e outra é você fazer, justo na hora que você 

vai fazer. Mas, temos alunos que são desenhistas, pintores de mão cheia. 

Então eu preciso aprender para eu trabalhar isto com eles. Aproveitar o 

talento deles (ANSELMO, 2009). 

 

Como se pode observar, o professor Anselmo tenta se apropriar dessas atividades e do 

uso dos materiais que lhes possibilitam a execução, porque percebe o quanto podem lhe 

ajudar no trabalho, na interação com os alunos. Para ele, usar o lápis, com tinta e outros 

materiais desse tipo é, certamente, algo que atrai o aluno. Aliás, os professores sabem, por 

certo, de que os desenhos são manifestações expressivas que se aproximam muito das letras 

na representação da escrita que os jovens e adultos constroem, a fim de compreender o nosso 

sistema alfabético. 

Aliadas às atividades apresentadas anteriormente, cantar e representar apareceram 

como outras manifestações artísticas que despertam o desejo de aprender dos professores para 

trabalhar com jovens e adultos. 

 

Minha maior dificuldade ao trabalhar com os jovens é de cantar! É de cantar! 

Porque eu fui uma criança, assim, que... Eu fui muito presa, entendeu?! Eu 
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não tive esse... Essa infância, totalmente, como hoje em dia as crianças têm... 

Eu não tive! Então, eu acho que eu me sento, assim... Ainda muito presa, 

entendeu? Ih!! Eu não cantava, não! Eu estou cantando agora, estou me 

soltando. Eu estou aprendendo com os alunos, entendeu? (risos) Ah! Minha 

Nossa Senhora! Eu aprendo com eles! Eu digo: - Vamos cantar? Eles dizem: 

- Vamos cantar, aí, professora? – Vamos cantar! Aí, eu digo: - Olha, vocês 

vão me ensinar... eu vou aprender com vocês. E aí a gente vai. Cantar é bom 

demais! Eu adoro! (GILKA, 2009). 

 
Olhe, tem uma coisa que eu queria muito aprender! É a mexer com aqueles 

fantochezinhos! As meninas mudam a voz e tudo! Fica ver uma voz de 

criança, de velho, de homem! Mas, eu não sei fazer isso! Ah! Mas eu queria 

aprender! Eu não sei fazer isso, mas eu queria muito aprender! muito! E eu 

vou, se Deus quiser! (MARTA, 2009). 

 

Na fala dessas últimas professoras, destaco a “sensibilidade” como uma terceira 

dimensão da relação em análise. As experiências significativas que elas encarnam na 

apropriação dessas atividades conduzem-nas para o centro da ação, em um movimento de 

expressão existencial, ou seja, do “Eu”, tal como ocorre de modo mais específico na 

descoberta de Gilka: “Cantar é bom demais! Eu adoro!”. Assim sendo, nos casos, 

supracitados, é possível identificar o processo epistêmico “Imbricação do Eu na atividade”, no 

qual o ato de aprender denota “o domínio de uma atividade ‘engajada’ no mundo” 

(CHARLOT, 2000, p. 69). 

É interessante notar, ainda, que, embora não tenham verbalizado, as professoras são 

despertadas pelo desejo de aprender essas atividades porque produzem bons resultados com 

os alunos. Se for verdade que o sujeito está sempre em busca de significados, e de sentidos, 

para o que faz, para o que vive e o que sente, também o é que ele buscará sentidos para o que 

aprende. Trata-se, como diz Charlot (2005), de uma questão fundamental acerca da relação 

com o saber e que, por isso, não posso me eximir de comentar. Para tanto, o sentido de 

aprender a desenhar, pintar, cantar e representar se constrói junto com o desejo de fazer o 

melhor para a educação dos alunos jovens e adultos. 

Entretanto, conforme veremos a seguir, parece-me que há situações em que nenhuma 

dessas atividades pode ajudar aos professores. São circunstâncias imprevisíveis e, às vezes, 

complexas do ponto de vista pedagógico, uma vez que os docentes temem em agir de maneira 

equivocada. De fato, são situações sérias e que deveriam ser discutidas pelos professores no 

coletivo do planejamento, caso este não tivesse as restrições de tempo e de subsídios 

pedagógicos que foram mostradas anteriormente. 
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5.2.4 A relação com situações pedagógicas difíceis e imprevistas 

 

Uma das situações mais difíceis e imprevisíveis, para a qual os professores se sentem 

menos preparadas ao lidar, é a “curiosidade” dos jovens e adultos em relação à sexualidade. 

Os alunos da EJA buscam aprender sobre esse assunto, porque, entre outros motivos, faz parte 

de sua natureza curiosa do ser humano. Além disso, os jovens e adultos estão expostos, 

constantemente, ao tema da sexualidade por meio da programação televisiva, das interações 

com outras pessoas. 

Nesse horizonte, quando surgem comportamentos ou perguntas que exigiriam dos 

professores uma atitude de “naturalidade” para resolver o problema, eles ficam um pouco 

desnorteados. 

 

A gente tem muita dificuldade quando se depara com certas situações, 

principalmente, sobre a sexualidade. Aí, a gente ainda se sente inibida por 

achar que não está no momento de já falar sobre isso! A gente fica fugindo... 

Não quer dizer certas coisas pro aluno e fica aquela questão de... Querer 

tapar o sol com a peneira! Quando o aluno fala um palavrão dentro da sala 

de aula, alguma coisa, assim, isso eu me sinto ainda muito retraída (ELIETE, 

2009). 

 

Talvez o fato de Eliete ser evangélica, como apresentei no capítulo anterior, contribua 

ainda mais para o desconforto que sente mediante à situação a que se refere. Porém, como se 

pode verificar na sequência, essa situação não é incômoda apenas para essa professora. 

 

Certa vez, na sala de aula, eu presenciei dois alunos fazendo gestos de sexo, 

né? Como se tivessem fazendo sexo. Ainda não tinha começado a aula. 

Estava cedo. Ai eu fui à sala de aula e vi. A menina estava vestida e o 

menino com o... Você sabe... Só encostado... Fazendo... é... Gesticulando. 

Aí, eu perguntei pra eles o que era aquilo. Então, eu parei diante da situação! 

Parei diante da situação... E fiquei pensando como agir, o quê fazer? No dia 

seguinte, comecei a conversar sobre sexo, disse que ele existia, que era uma 

coisa boa, mas, que não poderia ser praticado na escola! Bom, aí, depois eu 

conversei com a turma toda, não é? Depois de chamar os alunos à parte, né! 

Em seguida, procurei a mãe e o pai deles, conversei com eles e a situação 

não se repetiu mais, graças a Deus! (MARTA, 2009). 

 

A conversa foi a melhor maneira que a professora Marta conseguiu encontrar para 

resolver a situação que lhe apareceu, tanto no que diz respeito aos jovens envolvidos na cena e 

seus pais, quanto em relação ao resto da turma. Ela construiu o entendimento de que o diálogo 

e a orientação, certamente, podem se constituir, nesses casos, ações pedagógicas muito 

importantes para o professor da EJA. (FREIRE, 2007). 
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Todavia, ao empreender o processo de escuta em relação aos jovens, a professora, a 

meu ver, ainda não está criando a devida oportunidade para esclarecer dúvidas relevantes. Isto 

se justifica porque a conversa com os alunos não se dá nessa perspectiva. O que a professora 

chama de conversa, e que poderia nos soar como um franco diálogo sobre as curiosidades dos 

alunos é, na verdade, uma espécie de repreensão disfarçada, como se pode inferir do 

comentário que a mesma professora tece, em seguida, diante de minha insistência para que ela 

explicasse, exatamente, como tinha procedido. 

 

Como eu lhe disse, eu precisei sair, então, fui ao banheiro. Aí, quando eu 

cheguei na sala, me deparei com essa cena! No primeiro momento, eu falei 

com a menina... Porque ela... Quando eu vi aquela cena, eu perguntei o que 

era aquilo, aí. Ela foi quem falou, a menina! E o menino ficou caladinho, 

ficou calado, envergonhado! Então, eu vi que a situação partia dela, partiu 

dela! A atitude partiu dela, sim. Partiu dela! (MARTA, 2009). 

 

Como se pode perceber, a ênfase no fato de a atitude ter partido da menina demonstra 

que a professora ficou, realmente, incomodada e, até mesmo, escandalizada, pois, em uma 

sociedade plena de valores machistas como a nossa, esse tipo de comportamento não pode 

talvez partir do sexo feminino. 

Ademais, as falas da professora Marta demonstram o quanto ela não teve muito jeito 

para lidar com a situação. Isso talvez pudesse ser menos problemático se as professoras não 

estivessem aprendendo a lidar com essas situações, desarticuladamente, de uma proposta de 

estudos sobre orientação sexual em sua escola. Por isso, insisto, novamente, no fato de que os 

professores da EJA precisam dispor do tempo necessário para pensar mais sobre sua prática e 

para estudar, para pesquisar sobre os assuntos que podem fundamentá-lo e torná-lo mais 

eficaz. Caso contrário, como está acontecendo, surgem a insegurança, o medo e a necessidade 

de agir, aleatoriamente, do jeito que podem e que sabem. 

Além da sexualidade, a agressividade dos alunos é um outro problema que preocupa 

os professores e para a qual eles têm de desenvolver modos rápidos de decidir e de agir. A 

rapidez que me refiro aqui é exigida sempre em função da “dificuldade” e da 

“imprevisibilidade” do momento, que são as situações centrais da relação em análise. 

 

Às vezes, eu não sei lidar, assim, com o gênio, temperamento dos alunos. 

Porque tem uns que gostam de bater, que gostam de agredir verbalmente, 

tem uns que põem o dedo na cada do outro. Aí, eu sinto essa dificuldade, 

sabe? Mas, eu já estou, assim, mais ou menos me acostumando e 

aprendendo. Quando tem um aluno, assim, eu busco conversar com ele. 

Porque eu acho, assim, se eu for falar com ela naquela hora, que ele está 
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revoltado, então cada vez mais ela vai ficar mais revoltado, mais agressivo e 

pode  partir pra cima de mim! Então, eu prefiro... Esperar! Talvez eu esteja 

errada, talvez eu esteja certa, mas eu fico esperando! (MARTA, 2009). 

 

De acordo com esse relato, pode-se observar que os alunos com comportamentos 

agressivos são tratadas com atenção pela professora, mas de maneira distante e excludente. 

Ao se pensar que um aluno está enfrentando dificuldades para dar sustentação a sua 

permanência na escola, e que cabe ao professor promover situações em que esse sentido seja 

construído, poder-se-ia dizer que a culpa de sua atitude agressiva, de imediato, seria da 

professora. Contudo, faz-se necessário pensar, mais um pouco, sobre o que tem levado os 

alunos a esses comportamentos, sem que o problema resulte apenas da ação da professora. Em 

outro extremo, não vejo razão também para admitir que se atribua a tal situação uma simples 

manifestação do que o aluno experiência na comunidade e traz para a escola, pois, nesse caso, 

a culpa seria da comunidade. 

Por isso, longe da pretensão de responsabilizar esse ou aquele sujeito, comungo com 

Charlot (2005, p. 28) quando diz que “[...] não se pode entender nada da violência dentro da 

escola
4
 se não se [entender], primeiro, o que se constrói no dia a dia da sala de aula.” Assim 

sendo, faz-se necessário ponderar que, tal como ocorre na vida cotidiana, as relações 

construídas dentro da sala de aula também têm suas possíveis harmonias e suas tensões. 

Portanto, seria leviano ficar apontando culpados para esse problema sem antes examinar todos 

os fatores que desencadeiam a situação. 

Por um lado, compreendo que quando Marta se autoavalia, dizendo “talvez eu esteja 

errada, talvez eu esteja certa, mas eu fico só olhando!”, ela busca justificar, além da atitude 

defensiva de sua integridade física, o jeito que encontrou para manter a própria autoridade 

como professora.  

Embora essa discussão não deva esgotar todos os fatores que devem ser analisados, 

permito-me a refletir a partir da posição dos professores, já que são eles o foco desta tese. Isto 

se justifica ainda porque não vejo como os professores podem melhorar, concretamente, as 

condições objetivas da situação pedagógica que administram, tendo em vista que se as ideias 

das atividades planejadas são interessantes, a ambiência onde essas atividades irão ser 

executadas dá um outro rumo ao que foi pensado, provocando, inclusive, o desinteresse dos 

alunos, os  quais são “obrigados”, por força da lógica escolar, a permanecerem quietas para 

                                                           

4  Direciono o leitor a um texto de Charlot (2002c) no qual o autor trata, especificamente, dos diferentes modos 

sob os quais os sociólogos da educação têm abordado a noção de violência na escola. 
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escutar o “blá, blá, blá” dos professores.  

Acredito que, o esgotamento que se tem feito em relação ao papel da instituição 

escolar tem trazido prejuízos significativos aos alunos. A razão para isto é que muitas 

políticas e ações que se propõem educativas, para os jovens e adultos, negligenciam sonhos, 

fantasias e outras manifestações de caráter subjetivo. Nada mais propício, então, para que se 

constatem os comportamentos agressivos, descritos por Marta, já que, como sujeitos que são, 

os jovens e adultos tendem a reagir com agressividade a violência. Afinal, o dito popular 

defende que “a violência gera violência”. 

Como consequência disso, sobram para as professoras às tensões, dúvidas e angústias 

que atingem em cheio sua autoestima, bem como alteram seu modo de ser na sala de aula, isto 

é, sua profissionalidade ou professoralidade, como se queira chamar. Apesar dessas 

consequências negativas, elas reagem, desenvolvendo estratégias de sobrevivência nesse 

“mundo”, culturalmente, delineado da escola. Por isso, elas dão a pista. 

 

O professor da EJA precisa aprender a ter paciência! Eu queria aprender 

mais e mais a ter paciência! Porque, às vezes, a gente se descontrola, mas... 

Eu acho que a pessoa tendo paciência com esses alunos, pra mim, já é tudo 

(GILKA, 2009). 

 
Para alcançar um bom resultado na EJA, a professora tem que gostar do 

aluno, ter muita paciência com ele e ter muito amor pelo que faz (ELIETE, 

2009). 

 

Em conformidade com essas falas, pode-se afirmar que as professoras encontraram o 

procedimento para enfrentar as dificuldades de sua função e a ela dar sentido, fazendo uso de 

duas aptidões bastante específicas na atividade de educar: a capacidade de ser paciente e de 

amar o trabalho. 

Nesse sentido, ao retomar o percurso que fiz até aqui, posso dizer que os professores 

ainda que tenham entrado na docência e assumido uma sala da EJA com a finalidade de 

ensinar, educar e ainda suprir suas necessidades econômicas, ou de natureza psíquica, 

encontraram um modo de dar novo sentido a essa atividade. Atualmente, mobilizam-se a 

permanecer na EJA  devido às relações de caráter afetivo que desenvolveram com os alunos e 

ao compromisso ético de contribuir com a formação moral e intelectual desses sujeitos. Nada 

mais compreensível devido ao fato de que, segundo Charlot (2000), o sentido que se atribui a 

uma situação não é um objeto dado, como se fosse algo estático, e, por isso, ele se modifica 

de acordo com as atividades desenvolvidas pelos sujeitos. 

Destarte, em meio ao estabelecimento de variadas relações, os professores vão 
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aprendendo o trabalho docente na EJA e construindo um sentido para essa atividade, ou seja, 

vão construindo uma “relação com o aprender” e, de modo mais específico, uma relação com 

o saber. Com isso, face a esse processo, vão se mobilizando, constantemente, em função da 

Educação de Jovens e Adultos para assumir a autoridade de sua prática, transformando-a e 

reconstruindo-a, de acordo com o conjunto de saberes que organizam durante o percurso de 

suas experiências. 

Certamente, os professores da escola teriam ainda a dizer muito mais de sua prática 

cotidiana, e dos saberes que nela são construídos, do que foi aqui demonstrado. Porém, o 

tempo da pesquisa se esgota e o pesquisador precisa, então, analisar o material que conseguiu 

assegurar para o trabalho. Por isso, caminho para a conclusão desta seção, sentindo a 

necessidade de mostrar o “balanço”, no sentido de levantamento, que os professores fizeram 

acerca de seus saberes, 

No entanto, mesmo que o “balanço do saber” tenha servido, exclusivamente, para esse 

fim, não posso deixar de advertir sobre o possível equívoco de se entender o uso dessa técnica 

como um procedimento para a classificação de saberes. Desse modo, o levantamento dos 

saberes dos professores não possui uma finalidade classificatória, já que, segundo Charlot 

(2000), o saber não existe senão em uma dada relação com o saber produzido. Com base 

nisso, saliento que qualquer nomeação atribuída aos saberes elencados pelos professores não 

visa à definição de suas espécies ou variedades, mas a uma referência que pode ser feita às 

dimensões que caracterizam as relações nas quais eles foram construídos. 

Assim sendo, a próxima seção tem o objetivo de analisar o conjunto dos saberes que 

os professores da EJA julgam ser os mais necessários à orientação da estagiária, em sua visita 

imaginária a escola da EJA. 

 

 

5.3 O BALANÇO DOS SABERES PRIVILEGIADOS PELOS PROFESSORES DA EJA 

 

Os saberes do professor são os conhecimentos que ele produz, mobiliza e emprega na 

realização de suas tarefas cotidianas. De acordo com Tardif (2002a; 2002b), estão enraizados 

em sua história de vida, na sua experiência do ofício de professor e, embora sejam 

construções psíquicas, eles não se configuram e nem agem somente como representações 

cognitivas, mas, como convicções pessoais, crenças e valores, socialmente elaborados, a partir 

dos quais os professores analisam e organizam sua prática. Portanto, dizem respeito a 

atividades, objetos, processos e relações que, por meio de um distanciamento reflexivo, 
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podem ser enunciados e transmitidos pelo docente em forma de saberes-objetos ou 

objetivados, tal como Charlot (2000) os denomina. 

Nessa perspectiva, os saberes, assim como as relações nas quais eles são construídos, 

possuem sempre uma dimensão epistêmica, ao mesmo tempo em que comportam a dimensão 

da identidade do sujeito que os constrói e a dimensão dos espaços sociais em que são 

construídos. Assim, conforme, Charlot (2000), essas dimensões, que também são dimensões 

da relação com o saber, configuram-se como aspectos indissociáveis do processo de 

construção da subjetividade do produtor de saberes. 

Com efeito, os saberes mais privilegiados ou selecionados pelos professores dizem 

respeito a sua conduta no desenvolvimento da ação docente. Essa atividade, sem dúvidas, é 

regida por alguns aspectos subjetivos e normativos da moral e da ética que perpassam, 

profundamente, as relações com o outro. Por isso, de um modo bastante acentuado, os 

professores da EJA privilegiaram saberes construídos nas relações de natureza ético-moral 

com os alunos. Contudo, dizem respeito a atitudes e valores, altamente, necessários ao 

desempenho da específica função de educar jovens e adultos. 

Na pesquisa desses saberes, observei os saberes que se associam, mais diretamente, à 

dimensão social das relações do professor com a atividade de educar. Essas relações dizem 

respeito ao próprio trabalho docente na instituição educativa e às tomadas de decisão que os 

professores são impulsionados a realizar durante sua execução. Assim, os saberes que 

comportam tais características são aqueles que auxiliam na gestão da sala de aula e sinalizam, 

de acordo com Therrien e Therrien (2000, p. 88), os “[...] processos de intervenção que detêm 

[também] a marca própria do responsável pela condução das atividades curriculares e dos 

controles necessários a sua efetivação.” Por conseguinte, têm a ver com a intencionalidade do 

ato pedagógico situado e com as relações subjetivas e intersubjetivas. 

Desse modo, eles fazem referência à capacidade da “estagiária” saber: elaborar 

enunciados claros ao se comunicar com jovens e adultos, levar em consideração o que os 

alunos já conhece, favorecer o desenvolvimento da autonomia dos alunos, compreender as 

diferenças individuais e sociais entre os alunos, lidar com a agressividade e a indisciplina na 

sala de aula, manter o “domínio” da sala de aula, resolver conflitos dentro e fora da sala de 

aula, enfrentar situações imprevistas e complexas, buscar orientação pedagógica, adotar uma 

postura construtivista de ensino, planejar as atividades e avaliar sua própria prática. Como se 

pode verificar, tratam-se de saberes delineadores da própria competência formadora do 

professor da EJA, uma competência que abarca não apenas a dimensão técnica do educar, mas 

também as dimensões de caráter político-pedagógico. 
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Em adendo, outros saberes, encontrados no “balanço”, sinalizam para diferentes 

possibilidades de expressão e de linguagens e parecem orientar práticas educativas nas quais 

os professores são desafiados a novas experiências, tais como saber cantar, representar, 

desenhar e pintar. Essas experiências se traduzem, como diz Candau (2002), em saberes que 

ajudam os professores a pensar não apenas na seleção e a sistematização dos conteúdos a 

serem trabalhados, mas também nas técnicas que facilitam o trabalho com esses conteúdos. 

Aliados a esses saberes, os professores também sinalizaram para aqueles com os quais eles 

atendem aos cuidados mais básicos em relação aos alunos 

Essas técnicas se associam a outras que foram referenciadas pelos professores, 

apontando a necessidade de aprender a alfabetizar, ou seja, saber ensinar a ler e escrever. Por 

isso, eles impõem ainda uma necessidade de saber organizar o tempo, o espaço e os materiais 

didáticos da EJA, assim como saber planejar, registrar e avaliar as atividades a serem 

realizadas com os alunos. 

Finalmente, foram identificados, no balanço, saberes cuja dimensão epistêmica se 

tornou mais evidente. Eles foram os que tiveram o menor número de referências por parte dos 

professores. Dessa dimensão foram listados os saberes que possuem características mais 

teóricas e intelectuais, devido ao distanciamento presente na maneira como eles foram 

evocados. Sendo assim, representam uma espécie de ponte para se construir, a partir dela, os 

outros saberes que foram arrolados. Portanto, encontram-se entre esses saberes os enunciados 

sobre a organização curricular proposta pelas diretrizes curriculares para Educação de Jovens 

e Adultos. 

Além dos saberes identificados, a técnica do “balanço do saber “trouxe referências 

acerca dos espaços onde o professor da EJA aprende sua função. Elas apareceram, voltadas, 

quase que exclusivamente, para o universo da instituição onde os professores trabalham. No 

entanto, além da sala de aula e do tempo para o planejamento, os professores fizeram 

referência também à participação em cursos, palestras e seminários. Em último plano, eles 

citaram a Universidade como um lugar de aprendizagem da função que exercem, 

acrescentando que “não se aprende a ser professor em uma aula da faculdade”. 

Nesse contexto, embora não tenha adentrado pela discussão acerca das iniciativas de 

formação, é preciso pensar no que estamos fazendo na universidade, especialmente nas 

Faculdades de Educação. Por isso, não posso ignorar a proposta de Perrenoud (2002) sobre a 

importância de se ver na construção da relação com o saber do professor um elemento forte 

para sua formação e, inclusive, para a construção de um projeto de coletividade mais sólido 

no interior da própria escola, já que a universidade parece está pouco promovendo uma maior 
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transversalidade entre as dimensões teóricas e práticas do trabalho docente. 

De acordo com o citado pesquisador, concomitante aos cursos, programas e 

dispositivos de formação, é preciso investir na construção dos saberes do professor por meio da 

formação de um coletivo institucional. Segundo esse autor, somente com a escola reunida é 

possível que a relação com o saber, especialmente, com o saber do outro, com a aprendizagem e 

com o ensino, possa evoluir, satisfatoriamente, ao sabor das iniciativas do trabalho orientado em 

equipe. 

Nessa mesma linha de pensamento, buscarei analisar, na sequência, a relação que os 

professores constroem com a situação específica do educar. Porém, antes de fazê-lo, gostaria 

de explicar porque essa análise não foi apresentada na seção anterior, juntamente com as 

outras relações que analisei. Justifico dizendo que a “relação com o educar”, a meu ver, 

comporta o conjunto das ideias, atitudes, valores, comportamentos, dificuldades, expectativas 

e práticas que estão associadas à função do professor da EJA e, por isso mesmo, configura-se 

como uma relação para a qual convergem todas as dinâmicas ligadas ao saber desse professor. 

Dessa forma, a relação com o educar destaca-se entre as demais porque concentra todos os 

outros processos analisados na seção anterior. 

 

5.4 A ATIVIDADE DE EDUCAR: TENDÊNCIAS DOMINANTES NA RELAÇÃO COM O 

SABER DE PROFESSORES DA EJA 

 

Inspirado na pesquisa de Lomonaco (1998) acerca da construção do saber profissional 

do professor do Ensino Fundamental, e mais precisamente na articulação feita entre a postura 

desse professor e os elementos da situação pedagógica, presentes em sua relação com o 

ensinar, busquei compreender, por meio da análise das entrevistas e do balanço do saber, os 

processos inerentes à relação do professor da EJA  com a específica atividade de educar. Para 

tanto, a fim de expandir um pouco mais a discussão acerca dos saberes desse professor, 

destaquei, tal como orienta Charlot (2000; 2001), as tendências dominantes de sua relação 

com o saber, apresentando-as, mais adiante sob uma forma próxima a dos tipos ideais 

descritos na sociologia do alemão Max Weber (1982). 

De acordo com o referido autor clássico da Sociologia, o conceito de “tipo ideal” 

obedece, nas ciências humanas, a um processo de conceituação individualizante das ações 

sociais que se difere, amplamente, dos processos classificatórios de objetos nas ciências 

naturais. Assim sendo, implica uma construção teórica do pesquisador por meio da qual ele 

retira aquilo que existe de particular nos fenômenos sociais empíricos para estabelecer um 
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“conceito histórico concreto.” Dessa forma, o processo de conceituação que resulta no tipo 

ideal expõe, segundo Weber (1982), o desenvolvimento de uma forma particular de ação 

social, supondo que essa seria orientada por uma normatividade ideal e que teria, pois, a 

pretensão de alcançar um objetivo único. 

Nesse caso, o meio (ou meios) utilizado(s) pelo sujeito no decorrer de sua ação 

obedeceria a uma intencionalidade tão específica que justificaria o fim pretendido. Com isso, 

a normatividade abstrata que orienta o tipo ideal construído pelo analista não poderia ser 

considerada como um curso de ação concreta, mas, “objetivamente possível”. Com base 

nisso, a construção de um tipo ideal acentua, unilateralmente, um ou vários pontos de vista, 

encadeando 

 

[...] grande quantidade de fenômenos isoladamente dados, difusos e 

discretos, que se podem dar em maior ou menor número ou mesmo faltar por 

completo, e que se ordenam segundo os pontos de vista unilateralmente 

acentuados, a fim de se formar um quadro homogêneo de pensamento. 

Torna-se impossível encontrar empiricamente na realidade esse quadro, na 

sua pureza conceitual, pois se trata de uma utopia (WEBER, 1982, p. 106). 

 

Vale salientar, ainda conforme esse autor clássico da sociologia, que a diferença entre 

essa conceituação individualizante das ciências humanas e a conceituação generalizadora das 

ciências naturais reside também no fato de que, ao contrário da primeira, a segunda retira do 

fenômeno concreto o que ele possui de mais geral. Isto significa, em outros termos, agrupar 

em uma mesma classe todas as uniformidades e regularidades que puderam ser observadas 

nos diferentes fenômenos que a constituem. Logo, faz-se necessário não confundir o 

movimento de particularização presente nos tipos ideais com o de generalização que 

caracteriza as ações de classificação. 

Essa mesma preocupação também é expressa por Charlot (2001) ao explicar que o 

pesquisador pode 

 

[...] construir constelações, configurações (construções teóricas abrangendo 

coerências constatadas entre dados empíricos) e apresentá-las sob a forma de 

tipos ideais (apresentação dessas configurações ‘incarnadas’ em um 

indivíduo singular construído). O tipo ideal não é uma categoria: ele é 

construído a partir de um conjunto de elementos postos em relação, enquanto 

a categoria é definida a partir de critérios de pertinência ou de não-

pertinência a esta categoria. Contudo, é sempre possível perguntar se os 

indivíduos de uma dada categoria (por exemplo, os alunos das camadas 

populares) estão mais ou menos próximos deste ou daquele tipo ideal. [...] 

Além disso, pode ocorrer que a maioria de indivíduos de uma categoria 

esteja próxima de um tipo ideal; o pesquisador tende, então, a dar o nome da 
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categoria ao próprio tipo ideal, o que, ao mesmo tempo em que parece mais 

claro ao leitor, é ambíguo, sendo, por isso, perigoso [...]. Eu mesmo me 

expus a esta ambiguidade ao falar de relação com o saber dos jovens das 

camadas populares (CHARLOT, 2001, p. 24). 

 

A partir dessa explicação, e dos dados obtidos, estabeleci quatro tipos de relação com 

a atividade de educar, as quais estão presentes na relação com o saber dos professores da 

escola e dela são, provavelmente, constitutivas. Eles representam tendências dominantes da 

referida relação e, por isso, estariam sendo orientadas pelos saberes construídos tanto no 

decorrer das histórias singulares de cada professor (a) como no dia a dia das experiências 

escolares. Assim, vale salientar, tal como o faz Lomonaco (1998), que cada tendência 

dominante, representada por um dos tipos ideais, envolve, particularmente, o lugar que é 

atribuído aos saberes dos professores e ao saber dos alunos, os quais são postos em relação na 

situação pedagógica. 

Tratam-se de construções de tipo ideal que foram estabelecidas para que se 

compreenda a relação com o saber dos professores, e não de cada professor. Para isso, embora 

tome como base a história singular de um professor, como a representante mais próxima de 

um determinado tipo ideal, é relevante a informação de que as tendências dominantes podem 

ser partilhadas por mais de um sujeito.  

Nesse sentido, os professores podem se repetir nos tipos ideais, não havendo nenhuma 

correspondência exclusiva entre o sujeito em particular e a tendência dominante apresentada. 

Isto ocorre porque, conforme o discutido anteriormente, o tipo ideal não é flagrável, 

empiricamente, na realidade, haja vista se tratar sempre de uma construção abstrata do 

pesquisador. Portanto, apesar da repetição dos professores em relação aos tipos ideais, eles 

ainda guardam diferenças no que concerne à relação com seu próprio saber e com as situações 

vivenciadas no dia a dia da sala de aula, uma vez que cada sujeito constitui uma realidade 

existencial singular. 

Nessa ordem de ideias, a denominação de cada tendência se deu a partir das situações 

do percurso histórico do sujeito associado ao tipo ideal e da finalidade a que sua conceituação 

remete. Por isso, adotei apenas duas palavras por meio das quais pudessem se expressar, ao 

mesmo tempo, um elemento histórico, um fim, um processo e uma tendência dominante da 

atividade de educar, haja vista também a relação que se pode fazer entre seus motivos, 

objetivos e operações preponderantes. Não obstante essa decisão, devo assegurar que a análise 

não se esgota apenas nos processos que passarei a analisar, mas pode se iniciar com eles e 

engendrar outras interpretações, independentemente, do referencial de cada analista. 



189 

 

5.4.1 Afetividade/Aproximação 

 

Neste primeiro tipo ideal, o professor da EJA é alguém que não pode apartar-se da 

afetividade em sua prática pedagógica. Educar para ele implica dar o amor e o carinho de que 

o aluno jovem e adulto precisa por talvez não recebê-los em casa. Dessa forma, o aluno, 

embora arredio e distante, passa a ser visto como um “filho imaginário” que, para ser 

despertado a aprender alguma coisa, precisa ser trazido para próximo da “mãe-professora e 

pai-professor”. Assim sendo, educar denota uma atividade na qual o professor precisa, 

inicialmente, sobreviver ao teste da resistência do aluno. 

A “afetividade” é a característica principal da história singular que contribuiu para a 

formulação desse tipo ideal. Ela pode ser observada na luta e na resistência aos problemas que 

atravessaram a difícil infância e juventude da professora Irene. De acordo com seu relato, a 

professora começou a trabalhar desde muito cedo, ao lado de sua mãe, e, no decorrer da 

batalha por emprego, sempre contou com a ajuda de pessoas amigas. Portanto, o amor e o 

carinho dessas pessoas fizeram a professora compreender que, para vencer as dificuldades, é 

preciso estar próximo de quem gostamos. 

Assim, a tendência dominante, nesse primeiro tipo ideal, é observada também pela 

maneira como a professora trata os alunos, especialmente as que considera mais carentes e 

problemáticas. Ela busca contribuir para o desenvolvimento desses alunos, amando-os, 

ouvindo-os e estando atenta às suas necessidades afetivas, como se isso representasse para ela 

uma verdadeira missão. Com isso, a referida tendência se baseia na crença de que nada se 

consegue na educação dos alunos sem o amor e o carinho que lhes são devidos. 

Para que possa desenvolver um bom trabalho, a professora acredita que é preciso 

compensar a “afetividade” que falta em casa, no seio da família, por meio de sua 

“aproximação” com o aluno. 

 

Eu adoro os alunos! Esses alunos são... Filhos que eu não tive. Entendeu? Eu 

me sinto protegida com aqueles alunos. Pareço assim uma ‘galinha de 

pintos’... Com uma ‘ruma’ de pintinhos atrás de mim. Essa turma que eu 

peguei é uma turma de jovens e adolescentes... Assim... da favela, entendeu? 

Então, é são pessoas carentes! Por isso, eu tenho que dar aquilo que eles não 

têm: Amor!!! Porque a gente vê, assim, que os pais não dão. Então, eu tenho 

de aconchegar aqueles alunos pra perto de mim, se não eles desistem. E isso 

não pode mais acontecer. O que me apega mais aqueles alunos é isso: a falta 

de carinho, o que aqueles alunos não têm! Não digo todos, mas a maior 

parte! Entendeu? A falta do amor, do carinho que a família não dá. Aí, cada 

vez eu me apego mais! A professora tem que ouvir e ser muito amorosa, 

porque se ela não for, não dá pra fazer nada. Não dá, não, viu? (IRENE, 

2009). 
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A “afetividade” é vista como possibilidade de abrir caminhos à “aproximação” entre 

os alunos e a professora, essa pessoa que apareceu de repente na sua vida para lhe dizer o que 

fazer e como fazer. Nesse contexto, educar passa a se configurar como uma atividade de 

formação moral dos indivíduos, apresentando-lhes os valores éticos e morais que são 

estimados na comunidade, tal como se deveria fazer em relação a um filho. 

Isto se justifica porque a boa educação não prescinde, na visão da professora, da 

afetividade e do ensino baseado nesses valores fundamentais que servirão como base para o 

desenvolvimento e a aprendizagem futura dos alunos. Contudo, ouvir o aluno é fundamental 

para compreender suas necessidades e, a partir delas, planejar suas ações. 

Como atividade, as ações de educar exigem da professora uma satisfação pessoal que a 

faça se entregar plenamente ao trabalho, sendo esse também o motivo de sua permanência na 

EJA. A intenção a ser alcançada é criar uma “aproximação” facilitadora desse trabalho por 

meio do afeto e da fantasia, os quais podem ser considerados como os meios utilizados para 

esse alcance. Desse modo, os alunos são vistos como carentes de amor e carinho, e o papel da 

professora é criar laços de amizade para atender suas necessidades, independentemente, do 

saber como elemento de aprendizagem. 

 

5.4.2 Esforços/Instrução 

 

Este segundo tipo ideal se baseia na história singular de Anselmo. Desde cedo, ele 

despertou para o desejo de ser professor, mas passou a acreditar que não poderia dar aulas 

porque era muito tímido. Não obstante a timidez, o professor parece ter sido sempre muito 

esforçado, e esse “esforço” se deixa vislumbrar na sua força de trabalho e capacidade de 

superar desafios. Com esse intuito, o referido professor se dedicava a formação todas as vezes 

que precisava vencer uma barreira profissional, e isso pode ser observado nos momentos em 

que comenta acerca de sua participação em palestras, seminários e pesquisas. Estas últimas, 

certamente, no sentido de leituras acerca dos temas que lhe inquietavam. Portanto, formar-se 

para esse professor implicava em ajustar-se ao saber institucionalizado, que lhe era, quase 

sempre, transmitido por um outro. 

Suas experiências de aprendizagem sobre a docência demonstram que Anselmo 

buscava, prioritariamente, a formação que lhe pudessem ser úteis para dar conta do trabalho 

que tinha assumido e, desse modo, atender às exigências impostas pela instituição e pela 

função que exercia. Isto pode ser percebido quando o professor define sua aprendizagem na 

universidade como um grande subsídio para o que deveria fazer com seus alunos. Com efeito, 
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o saber passa a ser considerado como um conteúdo a ser transmitido pelo instrutor a seu 

aprendiz, por meio de um processo de “instrução”, educação escolarizada. 

Diferentemente do tipo ideal anterior, a afetividade não é considerada aqui. Em função 

disso, a tendência dominante em tela orienta que o professor se veja como alguém que tem a 

missão de ensinar aos os jovens e adultos. Nesse horizonte, os alunos têm a incumbência de 

repetir e memorizar os conteúdos trabalhados em sua disciplina Artes, a fim de se apropriar 

dos saberes que a escola elegeu como imprescindíveis à sua socialização. 

No entanto, isto não se traduz por uma atividade intelectual a ser desenvolvida pelos 

alunos. Aqui, a atividade intelectual é desenvolvida pelo professor. Nela, encontra-se latente 

uma expectativa de eficácia para a aprendizagem dos educandos, bem como na preparação 

para que eles avancem em níveis posteriores de ensino, “garantindo” sua sobrevivência em 

uma sociedade exigente e excludente. 

Por essa razão, o conteúdo que os alunos devem aprender é sempre aquele pré-

estabelecido no planejamento, no qual predomina o saber do professor, embora se fale em 

uma tendência de trabalho a partir dos conhecimentos prévios do educando. Não obstante 

isso, a tendência dominante na relação com o educar que caracteriza o presente tipo ideal está 

no modo de o professor se posicionar na sala de aula. Pois, ele está sempre demonstrando 

atitudes de poder diante dos alunos, o qual lhe é conferido pelo saber que domina e pela 

posição que ocupa no espaço da escola. 

 

Eu adoro ler e observar pra ver se o que eu estou fazendo, está certo! Então, 

foi através disso que eu fui melhorando, aprendendo a lidar com os alunos, 

aprendendo a fazer o que exatamente deveria fazer para que as aulas saíssem 

a contento, né? Meus alunos faziam uma bagunça horrível que eu não sabia 

o que fazer pra acalmá-los. Hoje, eu já sei! Hoje eu já sei que a voz é..., a 

nossa postura na sala de aula... Ave Maria! Depende muito dela! Depende 

muito da nossa postura o domínio da sala de aula, e a gente só consegue o 

domínio da sala de aula, dessa maneira, tendo postura! Usando a força da 

voz, não ficar só sentado e dizendo: - ‘Senta, menino! Cala a boca, menino!’ 

Você se levanta, você passeia, você vai lá, você vem cá, e os olhos dos 

alunos lhe acompanham! No momento em que você se senta, daí eles não 

vão mais lhe prestar atenção, não! Ele vai bagunçar, ele vai bater nos outros, 

ele se levanta, né? Quando você está sempre em ação na sala de aula, vai pra 

um canto, vai pra outro, ler um livro, é... traz uma novidade, um texto assim 

de acordo com o nível deles, que eles entendam, aí, você tem o domínio...É 

exatamente isso que eu venho... fazendo, melhorando a cada dia! 

(ANSELMO, 2009). 

 

O professor deste tipo ideal, certamente, vai buscar em suas experiências escolares a 

fonte “modelizadora” da atividade de educar, pois, a partir de tais experiências desenvolve 
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uma grande certeza sobre a melhor maneira de se trabalhar com os alunos. 

É, geralmente, defensor da responsabilidade com o trabalho, por meio do domínio da 

sala de aula e da austeridade em relação aos princípios com os quais um “bom professor” 

deve assumir e dar conta de sua função. Por isso, o principal motivo da atividade que 

predomina neste tipo ideal remete à satisfação com o trabalho realizado por meio do poder 

que lhe é conferido pela posição de professor. 

Contudo, o objetivo maior é “fazer com que os alunos aprendam” com sucesso, 

dotando-lhe de capacidades para dominar os conteúdos das artes e desenvolver as habilidades 

necessárias ao futuro em sociedade, ou seja, promovendo sua socialização. Desse modo, a 

repetição, em várias atividades, se faz necessária para que haja aprendizagem por meio da 

memorização “eficiente” desse conteúdo. O “domínio” dos conteúdos passa a ser, então, um 

sinônimo de sucesso dos alunos e, consequentemente, do professor. 

O meio para alcançar esse objetivo é, confessadamente, a manutenção da autoridade 

dos professores em sala de aula, por meio de uma postura ativa que busca, permanentemente, 

manter os educandos ocupados com tarefas escolares. Assim sendo, embora o professor tenda 

a discutir a aprendizagem dos alunos, sua preocupação se volta de modo mais significativo 

para o trabalho que realiza, por meio do manejo de classe, do que, necessariamente, para a 

atividade intelectual do aluno. 

 

5.4.3 Aprendizagem/Transformação 

 

Este terceiro tipo ideal se diferencia do primeiro e do segundo, porque, nele, o 

professor busca uma interação maior entre o seu saber e o saber do educando, bem como entre 

a afetividade e a aprendizagem. Ele expressa uma tendência de que o professor cumpre, com 

prazer, amor e responsabilidade, a função que exerce na instituição da EJA. Com isso, prazer, 

amor e responsabilidade se traduzem por meio do compromisso que ele desenvolve em 

relação à aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, a vontade do aluno para aprender sobre o 

“mundo letrado” implica também uma vontade da professora Eliete para aprender mais sobre 

a ação docente. 

O presente tipo ideal foi formulado a partir da história singular da professora citada. 

Como se viu, a entrevistada realizou uma mudança radical de sua vida, não somente por meio 

da Educação, mas também por meio das várias coisas que aprendeu a fazer desde que deixou 

de ser empregada doméstica. Ela saiu da condição de uma pessoa discriminada, por ser 

empregada doméstica, para alcançar outros patamares profissionais, tais como a função de 
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supervisora escolar que exerceu antes de chegar à sala de aula para ser professora da EJA. 

Nesse percurso, contou com a colaboração de pessoas importantes para ela, como a Secretária 

de Educação que lhe incentivava, constantemente, por acreditar nas suas potencialidades e 

que, com ela, partilhava muitas alegrias. 

Nessa perspectiva, a motivação recebida da Secretária de Educação passa a ser 

interpretada pela professora como um direcionamento a ser observado em sua vida 

profissional. Isto é, a professora desenvolve uma atitude de sempre incentivar seus alunos a 

buscarem, tal como ela, a “transformação” de suas vidas por meio da satisfação que encontrou 

no ato de aprender. Portanto, aprender para essa professora é gozar, e, além disso, é ter uma 

postura crítica diante das situações, reconstruindo os significados dados pela sociedade, que 

exclui e discrimina, e desenvolvendo uma atividade intelectual que passa a ser vista como 

agradável do ponto de vista daquele que aprende. 

 

Eu tinha muita dificuldade em escrever, redigir. Mas eu adoro quando eu 

estou estudando, quando eu estou fazendo, assim, um estudo com um grande 

grupo. Se eu estiver num grande grupo, eu gosto, eu aprendo muito... Mas, a 

gente aprende também com o aluno, a gente aprende com ele, com suas 

experiências. A gente nunca deve chegar, assim, na escola e dizer: - meu 

aluno, ele não sabe de nada! Ele num conhece nada! Porque ele conhece!... 

Ele só num sabe escrever ou ler, ainda, mas ele conhece! Às vezes ele saber 

mais do que eu... Então, a gente aprende também com eles, porque eles num 

vem, assim, como um saco vazio... Eles têm o conhecimento, só que esse 

conhecimento a gente vai ajudar a sistematizar, né? Ele num sabe escrever,... 

Mas no dia a dia ele vai aprender, do jeito dele, da forma que ele sabe!... 

Porque o ensino é assim: é contínuo! É uma coisa que num é pra aprender 

tudo num dia só, numa hora só... É uma continuidade, desde a pré-escola até 

chegar... Tem sempre que estar estudando, ...Descobrindo novas formas, 

novos conhecimentos (ELIETE, 2009).  

 

Assim sendo, a mobilização da professora supracitada está relacionada à eficiência de 

suas aquisições, e à satisfação obtida por meio trabalho docente. A partir desse fato, 

satisfazer-se no e pelo trabalho mobiliza, ainda mais, a professora a buscar novas fontes de 

informação para atender as demandas da sala de aula. Os fins a ser perseguidos é ampliar o 

aperfeiçoamento pessoal e profissional, tendo por base o cumprimento responsável do educar, 

especialmente, no que concerne à preparação do aluno para a vida na mesma proporção em 

que ela se prepara para essa função. 

Diante disso, o meio utilizado para o alcance dessa intenção implica a busca de novas 

estratégias de ensino, e de novos saberes, por meio de sua instrumentalização didático-

pedagógica. Tal processo se efetiva na troca de experiências com os colegas de trabalho, nos 



194 

 

momentos de planejamentos, na leitura de revistas, livros e outras fontes de conhecimento, 

como a própria interação com os alunos, além da participação em cursos, seminários e 

palestras.  

Como se pode observar, a vontade de aprender da professora é mobilizada, nesta 

tendência, pelo prazer, pela satisfação com o exercício de suas atividades. Em adendo, tal 

satisfação é, igualmente, provocada pela consciência de que sua condição humana se pauta 

pela incompletude do indivíduo, enquanto ser no mundo (FREIRE, 2009). 

 

5.4.4 Incerteza/Experimentação 

 

Este quarto, e último, tipo ideal se diferencia dos demais devido ao fato de que ele 

comporta uma instabilidade em relação ao saber, tanto do professora quanto do aluno. Isto se 

justifica na medida em que o saber do professor, e sua própria relação com o saber, tornam-se 

imprecisos por oscilar na instabilidade de uma educação pautada ora por um valor moral ora 

por um conteúdo intelectual. Portanto, educar, nessa perspectiva, implica uma atividade 

direcionada pelo conflito da sala de aula e por um processo de experimentação constante dos 

recursos técnicos e pedagógicos. 

A história singular na qual me apoiei para a formulação deste tipo ideal foi a da 

professora Gilka. De acordo com sua narração, a professora começou a trabalhar na 

“incerteza” do que iria fazer em uma sala de aula para a qual tinha sido, literalmente, 

empurrada por sua irmã mais velha. Em outros momentos, a entrevistada, de modo bastante 

angustiado, conta também da incerteza e instabilidade em torno do planejamento, das 

imprecisões que devem ser corrigidas, constantemente, com a ajuda das colegas, as quais são 

consideradas uma “tábua de salvação” umas das outras. Por tudo isso, torna-se complexo, 

para a professora, a compreensão acerca da atividade de educar jovens e adultos, 

considerando-se, principalmente, as situações imprevistas com as quais ela se depara no 

cotidiano da sala de aula, tais como as manifestações inevitáveis da curiosidade humana. 

Portanto, o que apresentei anteriormente, a professora Gilka, assim como os demais 

colegas, tende a se deparar com situações “extraordinárias”, para as quais ela tem de 

encontrar, necessariamente, uma solução; seja logo de imediato, seja com um pouco mais de 

tempo. No rol dessas situações, descrevi o confronto com a onda construtivista que angustiou 

o nosso país há alguns anos atrás, com as dificuldades inerentes ao cotidiano da escola, e das 

salas de aula, com a coordenação pedagógica, com as políticas para a EJA, com os valores 

familiares na comunidade e com a agressividade dos próprios alunos. 
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Em todos esses casos, a professora se vê diante de um grande e assustador desafio 

porque considera que seus saberes são insuficientes para enfrentar as situações com 

tranquilidade e segurança. Os resultados mais comuns desse enfrentamento implicam a busca 

de uma solução, para a qual só há uma maneira: aquela que ela sabe e/ou pode resolver, sem 

muita certeza do que está fazendo. Nessa ordem de ideias, o conflito provoca um “deus-nos-

acuda” que tende a diminuir a autoconfiança da professora e a provocar dúvidas quanto aos 

resultados obtidos, mesmo que eles tenham sido, aparentemente, satisfatórios. 

 

Uma vez, um aluno disse assim: - Professora> ‘fulana’ tá falando em sexo. 

No momento em que a menina falou, eu estava, assim, fazendo uma outra 

coisa no quadro e não percebi. Aí, eu pensei logo e disse: - Menino, e pra 

você, o que é sexo? Você pode dizer o que é sexo? Aí, ele ficou, assim, 

inibido e não disse! Ela também não falou nada. Aí, eu fiquei assim, 

pensando que eu falei o que não devia. Eu confesso que foi um erro meu por 

não ter dito na hora que ‘sexo’ se tratava de um palavrão, e que... mas, eu 

fui, assim, pega de surpresa! A gente fica muito surpresa! Na hora, de 

repente, a gente parece que foge, eu num sei! Eu confesso que, na hora, me 

fugiu o que dizer. Eu sei os alunos não mataram a curiosidade deles, não. 

Mas, se num outro momento ele falar de novo, aí, então, eu vou saber dizer o 

que é sexo! (GILKA, 2009). 

 

Como se pode perceber, nesse exemplo, a atividade exige que a professora enfrente o 

problema dentro de suas possibilidades. Esse é, certamente, o motivo pelo qual a professora 

faz uso do diálogo como um meio estratégico de se desviar do conflito de ideias e significados 

com os alunos e alcançar o objetivo de resolver a situação. 

Embora se configure como uma dificuldade mais pessoal do que profissional, não se 

pode deixar de admitir que a professora deveria contar com o apoio pedagógico da escola, a 

fim de que tais situações pudessem ser melhor discutidas entre ela e seus colegas. Na falta do 

apoio, a professora que se associa a esta tendência dominante fica submetida ao seu próprio 

tateio experimental, ao mesmo tempo em que educa os jovens e adultos na base da 

insegurança, da “incerteza” que caracteriza sua própria relação com o saber. Os alunos, por 

sua vez, são, circunstancialmente, desautorizados dos saberes que já construíram e com os 

quais se posicionam diante do mundo. 

Poder-se-ia, inclusive, afirmar que a ação de educar se transforma em um verdadeiro 

jogo de “experimentação”, tal como referido também por Lomonaco (1998, p. 69). Esse jogo 

fica demonstrado, especialmente, quando a professora nos diz: “[...] se num outro momento 

ele falar de novo, aí, então, eu vou saber dizer o que é [...].” Devido à experimentação 

constante, a professora não consegue precisar, para si mesma, se o que deveria desenvolver 
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com os alunos seria uma atividade de estudo sobre a sexualidade, como um saber objetivado, 

ou se deveria desviar sua atenção para outros objetos, sugerindo que falar sobre sexo, por 

exemplo, não seria apropriado para jovem, um adolescente que se deseja educada, 

conhecedora das boas maneiras, tal como Gilka se referiu tantas vezes em suas falas. 

Todavia, torna-se difícil para a professora tomar consciência do objeto a ser estudado, 

bem como a própria consciência de si enquanto professora de jovens e adultos. 

Diante do que expus, acerca da construção dos saberes dos professores da escola e das 

tendências dominantes nas atividades que esses saberes orientam, o educar implica, no geral, 

a preparação dos alunos baseada em uma formação intelectual, ética e moral. Para isso, os 

professores se valem de fatores, fundamentalmente, afetivos, a fim de conseguir o sucesso na 

gerência dos conteúdos planejados. De acordo com o que analisei, ensinar a ler e escrever, 

praticamente, não prescinde da formação de atitudes, valores, comportamentos e princípios, 

principalmente se os alunos moram com pais pouco afetivos, em uma comunidade violenta e 

de baixa renda. 

Nesse sentido, os professores tomam para si a função de dar afeto aos alunos, ao 

mesmo tempo em que lhes transmitem alguns valores que deveriam ser ensinados pela 

família. Paralelamente, tratam da transmissão de saberes escolarizados, com base, 

essencialmente, nas atividades de ler, escrever. Essa transmissão é, então, o que diferencia, 

necessariamente, seu papel daquele que dever ser exercido pelas mães, pelos pais dos alunos, 

em destaque dos adolescentes e jovens. É importante destacar que, fica mais do que evidente a 

necessidade dos professores da EJA, pelo menos nas condições em que se encontram na 

escola, contar com um pertinente apóio pedagógico e com o tempo justo no que concerne ao 

imperativo da reflexão, sistematização e transmissão eficaz de seu saber profissional. 

Assim sendo, é preciso pesquisar e refletir “a relação com o saber” e o aprender de 

professores, pois, se a escola é um lócus de aprendizagem para os alunos, também o é para os 

docentes. Dessa forma, tanto a universidade como as demais instituições que formam 

professores precisam levar em consideração alguns instrumentos facilitadores da reflexão 

sobre a prática pedagógica, tais como, por exemplo, o registro e a discussão sistemática desses 

registros. Isto se faz necessário para que a ação docente não se transforme apenas em uma 

reação dos professores aos problemas enfrentados no cotidiano, mas possa ser vista como uma 

atividade por eles desejada e, tal como defendem Sacristán e Pérez Gómez (1998) e, 

posteriormente, Sacristán (1999), intencionalmente, relacionada a seus modos de pensar e de 

agir. 

Consoante o que se viu no decorrer desta pesquisa, muitas exigências são feitas aos 
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professores da EJA da rede pública, no atual contexto desse espaço de práticas educativas 

específicas, e pouco lhes é ofertado, a começar por sua valorização salarial da categoria de 

professor, visto que quer ser valorizado social e economicamente porque, sem dúvidas, ele se 

sente o portador do saber.  

Por conseguinte, é preciso garantir aos professores, tanto da EJA como de qualquer 

outra etapa, o direito de construir seu saber, entrelaçando a compreensão sobre a prática 

educativa à normatividade de sua gestão. E mesmo quando isto for iniciado, veremos que só 

será pertinente a avaliação sobre a qualidade do trabalho docente se lhes forem concedidas, 

igualmente, as condições objetivas necessárias para, além de relacionar o conhecer e o agir, 

poder, efetivamente, agir de acordo com seus pensamentos e aspirações educativas, oriundos 

dessa relação refletida. 
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6 NOTAS DE ARREMATE 

 

6.1 AS CONCLUSÕES SÃO TÃO TRANSITÓRIAS QUANTO OS FATOS QUE 

POSSIBILITAM QUE ELAS SEJAM FORMULADAS 

  

Mesmo quando o pesquisador não se considera como um militante ativo, 

mesmo quando não se interessa pela apropriação crítica de suas idéias ou 

pelo delineamento de alternativas de ação baseadas nos seus estudos, só o 

fato de se deparar, na prática da pesquisa, com certas situações exige uma 

tomada de posição. Nas ciências humanas e sociais, a neutralidade é não só 

um equívoco teórico, mas também uma impossibilidade prática; isto tem 

decorrências éticas que merecem a nossa atenção e cuidado. (KRAMER, 

2002, p.98). 

  

Ao trabalhar com uma pesquisa de abordagem sócio-histórica, minha preocupação 

esteve centrada em compreender, descrever e analisar as relações do professor da EJA com 

seu mundo pessoal e profissional. Para isso, tornou-se indispensável à integração de 

elementos do universo individual com o social, conforme orienta Freitas (2002). Como 

pesquisador, fui impelido a fazer parte da própria situação de pesquisada que me levou a 

desconsiderar, como se estampa na epígrafe supracitada, qualquer possibilidade de uma 

análise neutra, pois, minhas ações, assim como seus efeitos, também se constituíram 

relevantes elementos de análise. 

Nesse sentido, Charlot (2000; 2006), Bakhtin ([1953] 2000), Amorim (2001; 2002; 

2003) e Freitas (2002; 2003) me ajudaram a compreender que uma pesquisa criteriosa não se 

constitui apenas pela “precisão” do conhecimento, mas pela profundidade com que se trabalha 

e pela participação, no legítimo sentido do termo, tanto do pesquisador quanto dos sujeitos 

pesquisados. Assim, durante todo o andamento da pesquisa, procurei estar sempre atento ao 

meu processo de aprendizagem e de desenvolvimento, pessoal e profissional, por meio do 

qual pude também ressignificar algumas atitudes e realizar transformações, tanto no meu 

modo de pensar como de agir. 

De acordo com Freitas (2002, p. 26), “[...] o mesmo acontece com o pesquisado que, 

não sendo um mero objeto, também tem oportunidade de refletir, aprender e ressignificar-se 

no processo de pesquisa.” Por isso, ao compreender que seu trabalho, suas opiniões e saberes 

são importantes a ponto de despertar o interesse de um pesquisador, os professores se abriram 

às possibilidades de interação, favorecendo o presente encontro entre sujeitos, o que tão bem 

caracteriza a atividade de pesquisa sócio-histórica. 

Adentrar no universo humano e acadêmico dos professores da escola não constituiu 
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uma tarefa fácil, embora não tenha sido para mim uma missão tão árdua. Senti muito prazer 

na convivência com aqueles professores que, além de me receber carinhosamente, ajudaram-

me a perceber que ainda tenho muito a aprender em relação à pesquisa. Por conseguinte, o 

que trago nesta tese não se constitui a verdade plena dos fatos narrados, trata-se de um olhar 

que lancei sobre a realidade dos professores entrevistados e a partir da qual teci algumas 

reflexões. 

É com base nessas reflexões que agora me permito encaminhar algumas notas de 

arremate, tendo em vista as conclusões serem tão transitórias quanto os fatos que as 

possibilitaram ser formuladas. Nelas, busco não somente resumir os pontos relevantes que 

abordei neste trabalho de tese, mas também expressar minha tomada de posição a respeito do 

que foi experienciado e relatado.  

 

6.2 PONTOS RELEVANTES DA PESQUISA DO DOUTORADO 

 

Ao buscar compreender a relação com o saber do professor da EJA, conclui que essa 

relação tem sido fragilizada em suas três dimensões: epistêmica, identitária e social. Com 

isso, a fragilidade da dimensão “epistêmica”, na qual está compreendida a relação do sujeito 

com o mundo, diz respeito à apropriação pelo professor da atividade de educar jovens e 

adultos, interpretada por ele como um processo meramente de alfabetização. Nesse contexto, 

alfabetizar representa um saber complexo, cuja atividade de apropriação ainda não satisfaz ao 

professor, por este não se perceber consciente de ter-se apropriado daquele saber. 

Como consequência, no que diz respeito à dimensão “identitária”, a autoestima, como 

ícone da relação do professor consigo mesmo, fica comprometida e a insegurança passa a 

tomar conta de suas ações. Por esse motivo, não é difícil ouvir do professor a insistente 

preocupação de aprender a lidar com jovens e adultos, haja vista, essa sua relação com o 

outro, que também faz parte da dimensão “social” da relação com o saber, ser orientada por 

“velhos modelos” institucionalizados do trabalho docente, os quais contrastam com as atuais 

exigências legais para a EJA. 

Com efeito, as dificuldades enfrentadas pelo professor, sejam elas de caráter 

infraestrutural do pedagógico, contradizem-se bastante aos discursos em torno da importância 

de sua função. Os resultados da pesquisa mostraram que, ao mesmo tempo em que o professor 

da EJA tem sido considerado como o responsável por uma das etapas mais importante da 

Educação, as lógicas institucionalizadas da administração pública têm negligenciado as 

condições objetivas de trabalho, bem como as necessidades formativas que são demandadas 
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pelas especificidades da própria atividade de educar.  

Nesse sentido, a fragilidade flagrada em sua relação com o saber não implica uma 

incapacidade desse sujeito, pois decorre das lógicas excludentes e contraditórias da gestão 

pública que o tem desqualificado para o trabalho junto aos jovens e adultos. 

Não obstante essa fragilidade, a leitura em “positivo” da experiência profissional do 

professor da EJA permite perceber que ele tem buscado descobrir seus próprios caminhos 

para o saber e o prazer, contradizendo as forças sociais que o cercam. Além disso, tem 

enfrentado a negligência dos gestores públicos, em relação às instituições escolares que 

trabalham com a EJA, quase de modo solitário. Até mesmo a coordenação pedagógica da 

escola, que poderiam se configurar como excelente parceiro está distante desse processo. 

Por isso, o professor conta, de maneira otimista, apenas com a troca de experiências 

que a interação com os colegas de trabalho possibilita no decorrer do planejamento das aulas 

e, intuitivamente, com os próprios alunos. Desse modo, ele tem aprendido sua função, e 

construído seus saberes, de acordo com a convergência que se impõe no momento em que se 

encontra em relação com os jovens e adultos, durante a situação pedagógica.  

Portanto, no que diz respeito aos elementos mobilizadores, a satisfação do professor e 

sua permanência na EJA estão, quase sempre, vinculadas à correspondência de expectativas 

na aprendizagem dos alunos, especialmente, acerca de conteúdos que envolvem a prática da 

leitura e da escrita. 

Para melhor lidar com os alunos, o professor busca desenvolver determinados saberes, 

os quais orientam tendências dominantes da relação com a específica atividade de educar. 

Assim sendo, os saberes que são construídos pelo professor da EJA traduzem múltiplas 

relações dentro das quais ele vai se construindo como sujeito de sua atividade social. Tais 

relações se caracterizam por dimensões de natureza epistêmica, identitária e social, as quais 

embasam e orientam, também, as tendências dominantes da relação do professor com o saber. 

Por meio delas, é possível inferir também outros sentidos que o professor da EJA 

atribui a sua atividade junto aos alunos. Isto me permite afirmar que se tais tendências 

sinalizam que essa função é compreendida, pela maioria dos professores, como algo que 

depende, fundamentalmente, de sua “aproximação” com o aluno, expressa pela afetividade 

entre ambos, para outros, eles indicam que educar implica o esforço de uma postura ativa do 

professor para a “instrução” escolar do aluno; uma aprendizagem necessária à 

“transformação” de suas vidas e da vida dos alunos, e, sobretudo, uma “experimentação” 

constante na busca de amenizar a incerteza das situações difíceis e imprevistas da sala de aula. 

Por essa razão, a ajuda aos docentes na tomada de consciência da sua capacidade de construir 
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e formalizar saberes é uma das virtudes essenciais a serem discutidas para um projeto de 

instituição escolar. 

Consoante a essa reflexão, não se pode pensar em inovação de práticas educativas sem 

considerar também a explicitação dos conceitos e dos fins dessas práticas dentro de um 

debate, amplo e intenso, sobre as vantagens e inconvenientes de um ou de outro dispositivo de 

ensino (PERRENOUD, 1993; 2002). Portanto, a construção ou apropriação de novas ideias 

educacionais e posturas pedagógicas, constituem-se como processos nos quais a participação 

exige, prioritariamente, a comunicação entre os pares, tais como se viu no planejamento dos 

professores da escola. 

Entretanto, esses processos se materializam nos saberes que são mobilizados e 

articulados pelas competências. Por isso, elas são defendidas por Perrenoud (2000a; 2000b) 

porque colaboram na construção de uma ponte necessária entre o saber de cada um e o saber 

de seu outro, entre a atividade coletiva e a experiência individual e, finalmente, entre as 

manifestações da tradição e da exploração do novo. Nesse sentido, é preciso desenvolver 

redes de relações entre todos os atores da escola, a fim de ampliar os saberes docentes e de 

compreender as múltiplas “relações com o saber” do professor, sem julgamentos, acusações 

nem tampouco hierarquias que são, facilmente, flagráveis entre os docentes dos diferentes 

níveis de ensino, como as que se constata nas palavras de Tardif (2002b, p. 128): 

 

Os professores do secundário criticam a competência e o valor dos 

professores do primário; os professores do primário e do secundário criticam 

os professores universitários, cujas pesquisas eles acham inúteis e demasiado 

abstratas; os professores universitários, que muitas vezes se consideram 

guardiões do saber e estão cheios de seus próprios conhecimentos, criticam 

os professores de profissão, pois julgam que são apegados demais às 

tradições e às rotinas. Por toda parte reinam hierarquias simbólicas e 

materiais estéreis entre os professores dos diferentes níveis de ensino.  

 

Ao voltar aos dados da pesquisa, eles nos autorizam a afirmar que na EJA, além de 

hierarquias simbólicas entre os pares, também ocorrem críticas à competência e ao valor dos 

professores advindas dos colegas que estão, inclusive, na mesma modalidade da educação. 

Portanto, a perspectiva da relação com o saber que tem contribuído para compreendermos a 

situação de fracasso do aluno, não como uma deficiência, mas como uma experiência, 

também se mostra relevante para pensarmos os processos formativos que delineiam a 

identidade do professor e sua relação com o aprender. 
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6.3 AS IMPLICAÇÕES DA PESQUISA REALIZADA 

 

Os resultados deste trabalho doutoral apontam para algumas implicações relevantes, as 

quais não poderiam deixar de ser aqui elucidadas. A inspiração para tal vem das palavras de 

Freitas (2002, p. 54), para quem “[...] o trabalho científico não precisa gerar resultados, 

suscitar ações nem ser incorporado às políticas”. Embora o caráter abnegativo da pesquisa já 

garanta a fecundidade da produção social brasileira e a exclusão dela decorrente “por 

transformar um pesquisador comprometido com a sociedade intelectual crítico que, além de 

produzir ciência, quer interferir.” Desse modo, assinalar implicações se faz necessário para 

suscitar uma tomada de posição, em especial, dos segmentos competentes educacionais.  

Em primeiro lugar, cabe aos municípios, e as suas respectivas secretarias de educação, 

pensar na oferta da EJA com um direito do jovem e do adulto e não apenas com um 

cumprimento paliativo de metas e\ou obrigações administrativas. Por isso, ao compreender a 

estruturação de ambientes para o desenvolvimento dessa prática educativa, devem-se perceber 

a necessidade de oferecer, igualmente, condições objetivas para que os professores possam 

melhor desempenhar sua função, de acordo com as especificidades que a ela são inerentes. 

Por conseguinte, tais condições devem assegurar a educação com qualidade da qual os alunos 

são merecedores por direito, constitucionalmente, garantido.  

Entretanto, não bastam apenas instituições com aspecto de limpeza, com espaço 

amplo, arejado, naturais, alegres e equipados. É preciso cuidar de uma boa proposta 

pedagógica e assegurar aos realizadores dessa proposta, geralmente os professores, uma 

habilidade adequada, além de um acompanhamento freqüente e sistemático por parte dos 

gestores educacionais. Fornecer apoio pedagógico, psicológico, financeiro e institucional aos 

professores denotará para eles uma motivação extra, que pode desencadear uma maior 

mobilização no que concerne ao comportamento com sua atividade e com a aprendizagem e 

mais ainda a renovação de novos saberes. 

Por último, compreendo que pensar em iniciativas específicas de formação para os 

professores da EJA também se apresenta como uma ação, extremamente, urgente e necessária 

para que possam efetivar uma relação com o saber mais satisfatória e significativa. Apesar de 

tais iniciativas já serem uma “bandeira” erguida pela Política Nacional de Educação, ainda 

estamos a dever aos professores uma formação que assegure reflexão coletiva sobre a prática 

pedagógica, produzida a partir dos saberes engendrados em seu cotidiano, tanto a 

universidade, enquanto instância formadora, como as equipes das secretarias municipais de 

educação precisam repensar suas ações para que sejam, realmente, promotoras da formação e 
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da valorização dos profissionais que atuam em escola que trabalham com a Educação de 

Jovens e Adultos.   

Por fim, a ação dos formadores, nas mais diversas iniciativas de formação, incluídas as 

promovidas pela universidade, quase não aparece nas falas do professor da EJA com 

relevante, e que contribua, efetivamente, em sua relação com o saber. Isto é preocupante do 

ponto de vista acadêmico porque, como professor universitário, pergunto-me sobre os 

subsídios da formação de professores para a melhoria da educação. Talvez o problema resida 

no fato de que estejamos intelectualizando demais a docência, ou ganhe forças com a ausência 

de um grupo político-pedagógico de curso específico para os docentes da EJA. Destaco, 

ainda, que faltam as faculdades de educação o desenvolvimento e acompanhamento de bons 

projetos de formação continuada. Com isso, é preciso, sem dúvidas, repensar o papel da 

formação que os docentes estão recebendo no âmbito da universidade e, especialmente, 

aquelas com vistas a sua atuação na EJA.  

 

6.4 ABERTURAS PARA OUTRAS PESQUISAS  

 

Em função do tempo de que dispunha e dos objetivos que tracei, a tese foi-se 

construindo de um jeito que algumas lacunas foram surgindo e deixaram de ser, devidamente, 

preenchidas. Entretanto, aprendi que isso não se configura em um prejuízo para o meu 

trabalho, visto que nenhum empreendimento dessa natureza ter a pretensão de bastar-se a si 

mesmo. Portanto, as “brechas” que aqui consegui visualizar podem ser agora direcionadas 

para sugestões de novas pesquisas.  

Assim sendo, gostaria de começar esse “balanço” de lacunas a partir da própria 

temática da pesquisa. Logo, com uma primeira sugestão para a continuidade desta pesquisa, 

poder-se-ia empreender uma pesquisa sobre a relação com o saber do professor da EJA na 

escola particular. Entretanto, que essa sugestão não seja compreendida como uma simples 

comparação entre posições de atores sociais, mas com uma observação dos investimentos que 

o professor faz em relação ao seu trabalho naquela ambiência.  

Dessa forma, a curiosidade estaria, exatamente, em conhecer as aquisições, em termos 

de saber, que o professor é mobilizado a efetuar em outro contexto que não o da instituição 

pública. Uma pergunta sobre esse aspecto seria: Qual o sentido que o professor da EJA atribui 

a sua função na escola privada, considerando a população que atende e as exigências típicas 

desse atendimento? Afinal, têm-se exemplos de pesquisas que abordam os contrastes ente 

ensino público e privado estão sempre inseridos no universo dos significados que expressam 
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situações socioculturais e políticas, historicamente, construídas nas quais se efetivam as 

diferenças.  

Em suma, sugiro, como mais uma possibilidade de ampliar a pesquisa e dar-lhe 

continuidade, que se estudem as representações presentes na rede de significados que é a 

relação com o saber. Isto se justifica porque, para Charlot (2000), o sujeito constrói 

representações que estão inclusas, em geral, em sua relação com o saber, a qual é composta 

por conteúdos de pensamentos postos em relação. Diante disso, torna-se viável tal estudo, 

uma vez que as representações se referem a elementos dos sistemas de representação social, e 

a relação com o saber diz respeito às relações existentes entre tais elementos. 

 



205 

 

7 REFERÊNCIAS 

  

ABRIC, Jean-Claude.  O estudo experimental das representações sociais. In: JODELET, 

Denise. (Org.). As representações sociais. Tradução ULIP, Lilian. Rio de Janeiro: EDUERJ, 

2001. p. 155-171. 

 

ALMEIDA, Luiz Ricardo Ramalho de. Mediação pedagógica na formação do leitor de 

Educação de Jovens e Adultos: uma análise do Projeto Acreditar da Secretaria Municipal de 

Educação de Natal/RN. 2004. 175f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-

Graduação em Educação- Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2004.  

 

ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos do Estado. 2. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1983. 

  

ALVES, Nilda. (Org.). Formação de Professores: pensar e fazer. 7. ed. São Paulo: Cortez 

Editora, 2002. 

 

AMORIM, Marília.   A contribuição de Mikhail Bakhtin: a tripla articulação ética, estética e 

epistemológica. In: FREITAS, M. T. A.; SOUZA, S. J. E.; KRAMER, S. (Org.). Ciências 

Humanas e Pesquisa: Leitura de Mikhail Bakhtin. São Paulo: Cortez, 2003. p. 11-25. 

  

______. O pesquisador e seu outro: Bakhtin nas Ciências Humanas. São Paulo: Musa 

Editora, 2001. 

 

______. Vozes e silêncio no texto de pesquisa em Ciências Humanas. Cadernos de Pesquisa, 

São Paulo: Musa editora, n. 116, p. 7-19, jul. 2002. 

 

ANDALÓ, Carmem Silva. Fala professora: repensando o aperfeiçoamento docente. 

Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1995..  

 

ANSELMO. Entrevista. Assú, 2009. 

 

APPLE, Michael. Educação e poder. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 1989. 

  

______. Ideologia e currículo. São Paulo: Brasiliense, 1982. 

  

ARAÚJO, Júlio César. Chat educacional: o discurso pedagógico na Internet. In: COSTA, N. 

B. (Org.). Práticas discursivas: exercícios analíticos. São Paulo: Pontes, 2005. p. 95-109. 

 

______. Os Chats: uma constelação de gêneros na internet. 2006. 195f.  Tese (Doutorado em 

Linguística) - Programa de Pós-Graduação em Linguística - Universidade Federal do Ceará, 

Fortaleza, 2006.  

  

ARDOINO, Jaques. Abordagem multirreferencial (plural) das situações educativas e 

formativas. In: BARBOSA, Joaquim Gonçalves. (Org.). Multirreferencialidade nas ciências 

e na educação. São Carlos: EDUFSCAR, 1998.  p. 24-41. 

ARRUDA, Ângela. Teoria das representações sociais e teorias de gêneros. Cadernos de 

pesquisa. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, n.117, 2002. p. 127-147. 

  

BAGNO, Magno. O que é pesquisa para você, professor? In: BAGNO, Magno.. Pesquisa na 

Escola: o que é, como se faz. 14. ed. São Paulo: Loyola, 2003. p. 16-23. 



206 

 

  

BAKHTIN, Mikail. Estética da criação verbal. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

  

BAUDELOT, Cristian; ESTABLET, Roger.  La escuela capitalista en Francia. Madrid: 

Siglo XXI, 1975..  

  

BEILEROT, J. Le rapport au savoir: une notion en formation. In: BEILLEROT, J. et al. 

Savoir et rapport ou savoir: élaborations théoriques et cliniques. Paris: Éditions 

Universitaires, ano, 1992.  

  

BEILEROT, J;  BLANCHARD-LAVILE, C; MOSCONI, N. Pour une Clinique du rapport 

ou savoir. Paris: L’Harmattan, 1996.    

  

BENEVIDES, Araceli Sobreira. Leitura e construção de identidades na formação docente. 

Revista Linguagem em (Dis)curso. Santa Catarina: UNISUL, n.1, v. 3, jul./dez. 2002. 

  

BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas I – Magia e Técnica, Arte e Política: Ensaios sobre 

Literatura e História da Cultura. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1996. 

 

BERNARDO, José Carlos. Relações com o prender: um estudo sobre a aprendizagem de 

língua inglesa. 2010. 203f. Dissertação (Mestrado em Educação). Núcleo de Pós-Graduação 

em Educação – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2010. 

 

BEZERRA, Edineide da Conceição. A tessitura da ação do coordenador pedagógico da 

Educação de Jovens e Adultos: saberes necessários à mediação do trabalho docente na 

alfabetização. 2009.  256f. Tese (Doutorado em Educação) Programa de Pós-Graduação em 

Educação- Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009. 

 

BIASI-RODRIGUES, Bernadete. Estratégias de condução de informação em resumos de 

dissertações. 1998. 236f. Tese (Doutorado em Linguística). Programa de Pós-Graduação em 

Letras - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, 1998. p. 236. 

 

BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sara Knopp. Investigação qualitativa em Educação: uma 

introdução à teoria e aos métodos. Tradução de Maria João Alvarez, Sara Bahia dos Santos e 

Telmo Mourinho Baptista. Porto: Porto Editora, 1994. 

  

BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.  

  

______. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. 

 

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. A reprodução: Elementos para uma teoria 

do sistema de ensino. 3. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1992. 

 

BOWLES, Samuel; GINTIS, Herbert. La instrucción escolar en la América capitalista. 

Madrid: Siglo XXI, 1981. 

 

BRANDÃO, Z. Entre questionários e entrevistas. In: NOGUEIRA, M.A; ROMANELLI, G.; 

ZAGO, N. (Org.). Família e Escola. Rio de Janeiro: Vozes, 2000. p. 171-183. 

 



207 

 

BRASIL..  Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial do 

Estado, 1998.  

 

______. Ministério da Educação e do Desporto. MEC/Ação Educativa. Educação de Jovens 

e Adultos: proposta curricular para o 1º segmento do ensino fundamental. São Paulo/Brasília: 

editora, 1997a. 

  

______.    Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 9.394/96, de 20 de 

dezembro de 1996.  

  

______.    Ministério da Educação e do Desporto. Plano decenal de Educação para todos. 

Brasília: MEC, 1997b. 

  

BRUNER, Jerome. Uma nova teoria de aprendizagem. Rio de Janeiro: Bloch, 1996. 

  

BREZEZINSKI, Iria. Profissão professor: identidade e profissionalização docente. Brasília: 

Plano Editora, 2002.    

  

CAMACHO, Luiza Mitiko Yahiguro; BELTRAME, Sônia Aparecida Branco. Usos e abusos 

da etnografia na Educação. Disponível em: <http://www.educacaoonline.pro.br/art_ausos.asp.>.  

Acesso em: 10 dez. 2009. 

  

CAMPELO, Maria Estela Costa Holanda.   A função reparadora na educação de jovens e 

adultos: uma leitura do cotidiano escolar. Revista Educação em Questão. Natal: EDUFRN, 

v. 35, n. 21, p. 210-233, maio\ago, 2009.  

 

______.    Alfabetizar jovens e adultos: das dificuldades docentes à busca de alternativas. In: 

JUNIOR, Walter Pinheiro Barbosa.  Estudos e Práticas de Educação de Jovens e Adultos 

na Universidade. Natal: KMP, 2010. p. 57-68. 

 

CANDAU, Vera Maria. A didática hoje: uma agenda de trabalho. In: CANDAU, Vera Maria. 

(Org.). Didática, currículo e saberes escolares. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p. 149-

160. 

  

______.  Formação continuada de professores: tendências atuais. In: CANDAU, Vera Maria. 

(Org.). Magistério: construção cotidiana. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. p. 69-90. 

  

CANEZIN, Maria Tereza. A fertilidade da produção sociológica de Bourdieu para as Ciências 

Sociais e Educação. In: ROSA, Dalva E. Gonçalves; SOUZA, Vanilton Camilo de. (Org.). 

Didática e prática de ensino: interfaces com diferentes saberes e lugares formativos. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2002. 

 

CARNEIRO, M.T; SOARES, T. M. Z. Representação social em teses da mídia. In: 

PAULIUKONIS, M. A. L.; GAVAZZI, S. (Org.). Texto e discurso: mídia, literatura e 

ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. p. 62-70. 

  

CENPEC; LITTERIS. O jovem, a escola e o saber: uma preocupação social no Brasil. In: 

CHARLOT, Bernard. Os jovens e o saber: perspectivas mundiais. Porto Alegre: Artmed, 

2001, p. 35-50.  

  

http://www.educacaoonline.pro.br/art_ausos.asp


208 

 

CHARLOT, Bernard.  A pesquisa educacional entre conhecimentos, políticas e práticas: 

especificidades e desafios a uma área do saber. Revista Brasileira de Educação, 

Campinas/SP: Autores Associados/ANPED..   v. 11, n. 31, p. 7-18., jan./abr. 2006..  

  

______. A mistificação pedagógica: realidades e processos ideológicos na teoria da 

educação. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 

  

______. A noção de relação com saber: bases de apoio teórico e fundamentos antropológicos. 

In: CHARLOT, Bernard. (Org.). Os jovens e o saber: perspectivas mundiais. Porto Alegre: 

Artmed, 2001. p. 15-31. 

 

______. A violência na escola: como os sociólogos franceses abordam essa questão. 

Sociologias. Porto Alegre: UFRGS, ano 4, n. 08, p. 432-443, jul./dez. 2002a.  

 

______. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

 

______. Formação de professores: a pesquisa e a política educacional. In. PIMENTA, Selma 

Garrido; GHEDIN, Evandro. (Org.) Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um 

conceito. São Paulo: Cortez, 2002b. p. 89 – 108. 

 

______. L’Ecole en mutation. Paris: Payot, 1987..  

 

______. O saber, a exclusão escolar e pesquisa em Educação. (entrevista). Revista Educação 

em debate. Fortaleza: Edições UFC, ano 24, v. 1, n. 43. 2002c. p. 115-119. 

 

______. Relação com o saber, formação dos professores e globalização: questões para a 

educação hoje. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

  

______. Relação com o saber e com a escola entre estudantes de periferia. Cadernos de 

Pesquisa. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, n. 97, p. 47-63, maio, 1996. 

  

CHARLOT, Bernard; BAUTIER, Elisabeth; ROCHEX, Jean-Yves. École et savoir dans les 

banlieues et ailleurs. Paris: Armand Colin, 1992. 

  

CIAMPA, Antonio Costa. A estória do Severino e a história da Severina: um ensaio de 

Psicologia Social. São Paulo: Brasiliense, 2001. 

 

DAMIS, Olga Teixeira. Formação pedagógica do profissional da educação no Brasil: uma 

perspectiva de análise. In: VEIGA, Ilma Alencastro; AMARAL, Ana Lúcia. (Org.). 

Formação de professores: políticas e debates. São Paulo: Papirus, 2002. p. 97-130. 

 

DECLARACIÓN de la quinta conferência internacional de educación de adultos. In: 

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS 5, 1997. 

Hamburgo. Anais... Hamburgo: [s.n.], 1997. 

 

DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 4. ed. Campinas/SP: Autores Associados, 2000. 

 

DIEB, Messias Holanda.   A formação e a prática docentes: interligações políticas e 

pedagógicas. In: OLINDA, Ercilia Maria Braga de.; FIGUEREDO, João Batista. Formação 

Humana e Dialogicidade em Paulo Freire. Fortaleza: Edições UFC, 2006. p. 195-208. 



209 

 

 

______. A educação infantil na LDB: pressupostos antropológicos, éticos e sociológicos. In: 

DIEB, Messias Holanda; ARAÚJO, Júlio Cesar. (Org.) Linguagem e Educação: fios que se 

entrecruzam na escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2007a. p. 225-243. 

  

______. Móbeis, Sentidos e Saberes: o professor da Educação Infantil e sua relação com o 

saber. 2007. 254f. Tese (Doutorado em Educação) Programa de Pós-Graduação em Educação 

- Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2007b. 

 

______. Relações e saberes na escola: os sentidos do aprender e do ensinar.   Belo 

Horizonte: Autêntica, 2008. 

 

DONALD, Shon. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NOVÓA, Antonio. 

(Org.). Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. p. 77-92. 

 

DUARTE, Rosália. Pesquisa qualitativa: reflexões sobre o trabalho de campo. Cadernos de 

Pesquisa. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, n. 115, p. 139-154, 

mar. 2002.  

 

EDUCACIÓN de adultos: una clave para el siglo XXI. In: CONFERÊNCIA 

INTERNACIONAL SOBRE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS, 5., 1997. Hamburgo: 1997.  

 

ELIETE. Entrevista. Assú, 2009. 

 

ESTEVE, José Manuel Zarazaga. Condiciones sociales del trabajo de los docentes. In: RIVAS 

FLORES, José Ignácio. (Coord.). Profesorado y reforma: ¿un cambio en las prácticas de 

los docentes? Málaga: Ediciones Aljibe, 2000. p. 13-27. 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua 

portuguesa. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.  

  

FERREIRA, Terezinha de Fátima. O perfume da Fulô do Mato assuense: o romantismo na 

obra de Renato Caldas. In: ARAÚJO, JÚLIO Cesar; DIEB, Messias Holanda. (Org.). 

Linguagem e Educação: fios que se entrecruzam na escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

p. 127-140. 

  

FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: 

ArtMed, 1991. 

  

FONSECA, Tânia Maria Galli. Epistemología. In: STREY, Marlene Neves et al. Psicologia 

Social contemporânea: livro-texto. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.. p. 36-48. 

  

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 15. ed. 

São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

 

______. Pedagogia do oprimido. 40. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 

  

FREITAS, Maria Tereza de Assunção..  A abordagem sócio-histórica como orientadora da 

pesquisa qualitativa. Cadernos de Pesquisa. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, n. 116, jul. 

2002,  p. 21-39. 



210 

 

 

______. A perspectiva sócio-histórica: uma visão humana da construção do conhecimento. In: 

FREITAS, Maria Tereza de Assunção; JOBIM e SOUZA, Solange; KRAMER, Sonia. (Org.). 

Ciências Humanas e Pesquisa: Leitura de Mikhail Bakhtin. São Paulo: Cortez, 2003, p. 26-

38. 

  

FREITAS, Maria Ester de. Viva a tese: um guia de sobrevivência. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2002. 

  

FREUD, Sigmund..  Caso Dora. Madrid: Biblioteca Nueva, 1973. 

 

______. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905). Rio de Janeiro: Imago, 1980. 

7v. 

  

GAMBOA, Silvio Sanchez. Quantidade-qualidade: para além de um dualismo técnico e de 

uma dicotomia epistemológica. In: GAMBOA, Silvio Sanchez. (Org.). Pesquisa 

educacional: quantidade-qualidade. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1997. p. 84-110. 

  

GAUTHIER, Jacques; GAUTHIER, Leliana de Souza. A relação com o saber de alunos, pais 

e professores de escola da periferia de Salvador, Bahia: estudo sóciopoético. In: CHARLOT, 

Bernard. (Org.). Os Jovens e o saber: perspectivas mundiais. Porto Alegre: Artmed, 2001. p. 

71-88. 

  

GAZZOLA, Ana Lúcia Almeida.   Anteprojeto de Lei da Reforma da Educação Superior: 

propostas de emendas da ANDIFES. Brasília: ANDIFES, 2005.  

  

GEERTZ, Clifford.. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

 

______. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. 3. ed. Petrópolis/Rio de 

Janeiro: Vozes, 1997.   

 

GILLY, Michel. As representações sociais no campo da educação. In: JODELET, Denise. 

(Org.). As representações sociais. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2001. p. 321-341. 

  

GILKA. Entrevista. Assú, 2009.  

 

GIROUX, Henry.  Escola crítica e política cultural. São Paulo: Cortez, 1992. 

  

______. Teoria crítica e resistência em educação. Petrópolis-Rio de Janeiro: Vozes, 1983. 

  

GRAMISCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 7. ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1989. 

  

GUARESCHI, Pedrinho. Alteridade e relação: uma perspectiva crítica. In: ARRUDA, Ângela 

(Org.). Representando a alteridade. 2. ed. Petrópolis- Rio de Janeiro: Vozes, 2002. p. 149-

161. 

  

______. Ética. In: STREY, Marlene Neves et al. Psicologia Social contemporânea: livro-

texto. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2001. p. 49-57. 

  



211 

 

HADDAD, Sérgio. Desafios da Educação de Jovens e adultos: a perspectiva brasileira. In: I 

TELECONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 

Anais... Brasília, 2001. 

 

______. Tendências atuais na educação de jovens e adultos. In: Em aberto, Brasília: Moraes 

editora, ano 11, p. 3-12, out/dez. 1982. 

  

HAGUETTE, Tereza Maria Frota.  Metodologias qualitativas na Sociologia. 7. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2000. 

  

HARRÉ, Rom.  Gramática e léxicos, vetores das representações sociais. In: JODELET, 

Denise. (Org.).  As representações sociais. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2001. p. 105-121. 

  

IBERNÓN, Francisco.  Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a 

incerteza. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2004. 

 

IRENE. Entrevista. Assú, 2009. 

  

JOÃO MARIA. Entrevista. Assú, 2009.  

 

JODELET, Denise.  Representações sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, Denise. 

(Org.). As representações sociais. Tradução ULIP, Lilian. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2001. p. 

17- 44. 

JOSÉ. Entrevista. Assú, 2009.  

 

JOVCHELOVITCH, Sandra.  Re(des)cobrindo o outro: para um entendimento da alteridade na 

teoria das Representações Sociais. In: ARRUDA, Ângela. (Org.). Representando a 

alteridade. 2. ed. Petrópolis: Rio de Janeiro: Vozes, 2002. p. 69-82..  

  

KAES, René. Psicanálise e representação social. In: JODELET, Denise. (Org.). As 

representações sociais. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2001. p. 67-90. 

 

KRAMER, Sônia. Leitura e escrita como experiência: notas sobre seu papel na formação. In: 

A Magia da Linguagem. Rio de Janeiro: DP&A/ SEPE, 2001. p. 101-121. 

  

LACAN, Jaques.  Escritos. São Paulo: Perspectiva, 1978. 

 

______. Mais, ainda. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. 

  

LANE, Selma T. M.  Linguagem, pensamento e representações sociais. In:  LANE, Selma T. 

M.; COOD, Wanderley. (Org.). Psicologia Social, o homem em movimento. São Paulo: 

Brasiliense, 1984. p. 32-39. 

  

LEONTIEV, Aleksei. Actividad, conciencia y personalidad. Buenos Aires: Ed. Ciências del 

Hombre, 1978. 

 

______. Le développement du psychisme. Paris: Éd. Sociales, 1976. 

 

______. The problem of activity in Psychology. In.: WERTSCH, J. V. The concept of 

activity in soviet Psychology. New York: Sharpe, 1979. p. 37-71. 



212 

 

  

LOIOLA, Francisco Antonio. As estratégias de ensino e aprendizagem (entrevista). Revista 

Vida e Educação. Fortaleza: UNDIME-Brasil Tropical, ano 2, n. 6, p. 10-13, 2005. 

 

LOMONACO, Beatriz Penteado. A relação com o saber de crianças e jovens de zona 

rural: dados preliminares de pesquisa. In: COLOQUIO DO LEPSI..  São Paulo: IP\FE-USP, 

2002.  

  

______. Les sens, les savoirs, les saveurs: apprendre à l’école primaire. Thèse de doctorat – 

France: Université de Paris VIII, 1998. 

  

LOUREIRO, Marcos C. da Silva. Representações sociais e formação de professores. In: 

CAMPOS, Pedro Henrique Faria; LOUREIRO, Marcos C. da Silva. (Org.). Representações 

sociais e práticas educativas. Goiânia: Ed. da UCG, 2003. p. 105-116. 

  

LUCCHESI, Ivo. Walter Benjamin e as questões da arte sob o olhar da hipermodernidade. 

Comum. Rio de Janeiro, v. 11, n. 25, p. 57-91, jul./dez. 2005. 

 

MAURICE, Tardif. Os professores enquanto sujeitos do conhecimento: subjetividade, prática 

e saberes no magistério. In: CANDAU, Vera Maria. (Org.). Didática, currículo e saberes 

escolares. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002a. p. 112-128. 

  

______. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis /Rio de Janeiro: Vozes, 

2002b.  

  

______.  Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários. Revista 

Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, n. 13, jan./fev./mar./abr. 2000, p. 5-24. 

 

MADEIRA, Margot Campos  et al. Os sentidos do ser professor. In: III JORNADA 

INTERNACIONAL E I CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE AS REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS. 2003. Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: UERJ, 2003. p. 2590-2607. CD-

ROM. 

  

______. Representações sociais de professores sobre a própria profissão: à busca de 

sentidos. Disponível em: <http://www.anped.org.br/2007t.htm>. Acesso em: 03 de ago. 2009. 

  

MAMEDE, Inês Cristina de Melo.  Professoras alfabetizadoras: quem são, o que pensam e 

como alfabetizam. In: CRUZ, S. H.; HOLANDA, M. P. (Org.). Linguagem e Educação da 

criança. Fortaleza: Edições UFC, 2004, p. 23-41. 

  

MARKKET, Werner. Educação profissional e competência: mudanças no mundo do trabalho 

e conceitos pedagógicos para o ensino técnico. In: ZIBRAS, Dagmar; AGUIAR, Márica 

Ângela; SIMÕES, Mara Syvia. (Org.). O Ensino Médio e a reforma da Educação Básica. 

São Paulo: Ed. Plano, 2002. 

 

MARTA. Entrevista. Assú, 2009.  

  

MEDEIROS, Edileuza Custódio Rodrigues. Registros. Registro da atuação do movimento 

dos atingidos por barragens no reassentamento de Acauã: a alfabetização de jovens e 



213 

 

adultos. 2010. 189f. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em 

Educação – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010. 

 

MORAES, Maria C. Marcondes. Proposições acerca da produção de conhecimento e políticas 

de formação docente. In: MORAES, Maria C. Marcondes. (Org.). Iluminismo às avessas: 

produção de conhecimento e políticas de formação docente. Rio de Janeiro: DP&A,  2003. p. 

07-19. 

  

MOREIRA, Daniel Augusto. O método fenomenológico na pesquisa. São Paulo: Pioneira 

Thomson, 2002. 

 

MOSCOVICI, Serge. A representação social da Psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 

1978. 

 

______. Das representações coletivas às representações sociais: elementos para uma história. 

In:  JODELET, Denise. (Org.). As representações sociais. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2001. p. 

45-66. 

  

______. Por que estudar representações sociais em psicologia? Vida e Saúde, 30 (1), p.11-30, 

2003. 

 

______. Prefácio. In: GUARECHI, Pedrinho; JOVCHELOVITCH, Sandra. (Org.) Textos em 

Representações Sociais. 4. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1998. 

  

MOTA, Ednaceli Abreu Damasceno. A prática e a teoria: uma transversalidade possível no 

trabalho docente. In: MARAÚJO, Júlio Cesar; DIEB, Messias. (Org.). Linguagem e 

Educação: fios que se entrecruzam na escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. p.175-191. 

 

MOTTA-ROTH, Désirée. Questões de metodologias em análise de gêneros. In: KARWOSKI, 

A. M; GAYDECZKA, B.; BRITO, K.S. (Org). Gêneros textuais: reflexões e ensino. União 

da Vitória: Kaygangue, 2005. p. 179-202. 

  

MRECH, Leny Magalhães..  O espelho partido e a questão da deficiência mental em seu 

vínculo com as estruturas de alienação no saber. 1989. 234f.Tese (Doutorado em 

Psicologia do Escolar) - Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

1989. 

 

______. Psicanálise e Educação: novos operadores de leitura. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning, 2003. 

  

NÓVOA, Antonio..  Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, Antonio. 

(Org.).   Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995. p. 15-34. 

 

______. Relação escola-sociedade: novas respostas para um velho problema. In: SEVERINO, 

R. V. et al. (Org.). Formação de Professores. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998. 

p. 19-39. 

  

PASCUAL, Jesus Garcia. Pesquisa etnográfica na Educação: estudo introdutório. Revista 

Educação em debate. Fortaleza: Edições UFC, ano 24, v. 1, n. 43, p. 05-25, abril,  2002. 

  



214 

 

PEREIRA, João Mateus. Conselho escolar: a participação das comunidades e as implicações 

sobre o cotidiano da escola pública. 2009. 186f. Dissertação (Mestrado em Educação). Núcleo 

de Pós-Graduação em Educação – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2009. 

  

PEREIRA, Marcos Vilela.   Nos supostos para pensar formação e auto-formação: a 

professoralidade produzida no caminho da subjetivação. In: CANDAU, VERA Maria. (Org.)  

Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e pesquisa. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.  p. 22-41. 

  

PÉREZ, Carmem Lúcia.  Docência: feminino, vírgula, singular e plural. In: AZEVEDO, Joanir 

Gomes de.; ALVES, Neila Guimarães. (Org.).  Formação de professores: possibilidades do 

imprevisível. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. p. 75-98. 

PERRENOUD, Philippe. A relação com o saber. In: PERRENOUD, Philippe.  Aprender a 

negociar a mudança em educação: novas estratégias de inovação.  Porto: Edições ASA, 

Coleção em Foco, 2002.  p. 95-98. 

 

______. Construindo competências. Entrevista concedida a Paola Gentile e Roberta Bencin. 

Revista Nova Escola. p. 19-31. set. 2000a. 

  

______. Construir competências é virar as costas aos saberes? Pátio - Revista Pedagógica. 

Porto Alegre: Artmed, n. 11, p. 15-19, nov. 1999a. 

 

______. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000b. 

  

______. Formar professores em contextos sociais em mudança – prática reflexiva e 

participação crítica. Revista Brasileira de Educação, n.12, p. 5-21, set./dez. 1999b. 

  

______. Práticas pedagógicas, profissão docente e formação: perspectivas sociológicas. 

Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1993. 

 

PEDRO. Entrevista. Assú, 2009. 

 

PIAGET, Jean. Aprendizagem e conhecimento. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1975. 

  

PINHEIRO, Rosana Késia. A professora Sinhazinha Wanderley e o Grupo Escolar Tenente 

Coronel José Correia. In: MORAIS, Maria Arisnete Câmara de. (Org.). A mulher em nove 

versões. Natal: EDUFRN, 2001. p. 29-39. 

 

PINHEIRO, Rosa Aparecida. Formação de educadores de jovens e adultos no Programa 

Geração Cidadã: relação entre saberes na proposição curricular. 2007. 220f. Tese 

(Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Educação - Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, 2007. 

 

RAIMUNDO. Entrevista. Assú, 2009.  

 

RECAPTULACIÓN retrospectiva de los adelantos, las realizaciones y los problemas de la 

educación de adultos desde 1985. In: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE LA 

EDUCACIÓN DE ADULTOS, 5., 1997. Hamburgo. Anais… Hamburgo: [s.n.], 1997.  

 

RELATÓRIO GLOBAL SOBRE APRENDIZAGEM E EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS. Brasília: UNESCO, 2010.  



215 

 

 

ROCHEX, J.Y. Le sens de l´expérience scolaire: entre activité et subjectivité. Paris: Presses 

Universitaires de France, 1995. 

  

ROCKWELL, Elsie. Etnografia e teoria na pesquisa educacional. In: EZPELETA, Justa; 

ROCKWELL, Elsie. (Org.). Pesquisa participante. Tradução BARBOSA, F.S.A. São Paulo: 

Cortez e Autores Associados, 1986. p. 31-54. 

 

ROMANELLI, Geraldo.  A entrevista antropológica: troca e alteridade. In: ROMANELLI, 

Geraldo; ALVES, Zélia M. M. Biasoli. (Org.). Diálogos metodológicos sobre prática de 

pesquisa. Ribeirão Preto/SP: Ed. Legis Summa Ltda, 1998. p. 119-133. 

 

SÁ, C. Pereira de.   A construção do objeto de pesquisa em representações sociais. Rio de 

Janeiro: EDUERJ, 1998. 

  

______. Núcleo central das representações sociais. Petrópolis/Rio de Janeiro: Vozes, 1996. 

  

SACRISTÁN, José Gimenez.    Poderes instáveis em Educação. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

 

SACRISTÁN, Juan Gimenez; PÉREZ GOMEZ, A. I. Compreender e transformar o 

ensino. Porto Alegre: Artmed, 1998.  

  

SANTOS, Lucíola, L. C.  Políticas públicas para o Ensino Fundamental: parâmetros 

curriculares nacionais e sistema nacional de avaliação (SAEB). Revista Educação e 

Sociedade. Campinas, v. 23, n. 80, p. 346-367, set. 2002.    

 

SAUL, Ana Maria.  Apresentação. Caderno CEDES. São Paulo: Cortez, n. 36, p. 5-7, junho. 

1995.  

  

SOARES, Leôncio. A formação do educador de jovens e adultos. In: SOARES, Leôncio. 

Aprendendo com a diferença: estudos e pesquisas em educação de jovens e adultos. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2003. 

 

______. Do direito à educação à formação do educador de jovens e adultos. In: SOARES, 

Leôncio. (Org.) Diálogos na educação de jovens adultos. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 

 

______. Educação de Jovens e Adultos. Diretrizes Curriculares Nacionais. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2002. 

  

SCHEIBE, Márcio Luz. Formação dos profissionais da educação pós - LDB: vicissitudes e 

perspectivas. In: VEIGA, Ilma Passos Alencastro; AMARAL, Ana Lúcia (Org.). Formação 

de professores: políticas e debates. São Paulo: Papirus, 2002. p. 47- 63. 

  

SERPA, Ângelo. Experiência e vivência, percepção e cultura: uma abordagem dialética das 

manifestações culturais em bairros populares de Salvador-Bahia. Curitiba: Editora UFPR, 

2004. p. 19-32. 

  

SHIROMA, Eneida; EVANGELISTA, Olinda.  Um fantasma ronda o professor: a mística da 

competência. In: MORAIS, Maria Célia Marcondes de. (Org.)..  Iluminismo às avessas: 



216 

 

produção de conhecimento e políticas de formação docente. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. p. 

81- 98. 

  

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do 

currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.  

  

SILVA, Daisy Clécia Vasconcelos da. Alfabetização de jovens e adultos: desvendando 

práticas, construindo possibilidades. 2005. 219f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-

Graduação em Educação – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2005.  

 

SILVA, Rosangela Mara de Oliveira. Programa Alfabetização Solidária: um estudo sobre a 

experiência no município de Lagoa de Pedroa/RN (1997-2003). 2005. 209f.  Tese 

(Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Educação – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, 2005. 

  

SILVA. Maria da. A prática reflexiva na formação inicial do professor de inglês no ensino 

fundamental. 2010. 189f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Núcleo de Pós-Graduação 

em Educação – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2010. 

  

SOUZA. Mário de. A relação com o saber: professores de matemática e práticas educativas 

no ensino médio. 2009. 196f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Núcleo de Pós-

Graduação em Educação – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2009. 

 

SOUZA FILHO, Edson Alves. Análise de Representações Sociais. In: SPINK, Mary Jane. 

(Org.) O conhecimento no cotidiano: as representações sociais na perspectiva da psicologia 

social. São Paulo: Brasiliense, 1995. p. 109-145. 

 

SCHLANGE, J. Une théorie du savoir. Paris: Vrin, 1978.  

  

SPERBER, Dan.  O estudo antropológico das representações: problemas e perspectivas. In: 

JODELET, Denise. (Org.). As representações sociais. Tradução ULUP, Lilian. Rio de 

Janeiro: EDUERJ, 2001. p. 91-103. 

  

STECH, Stanislav. O que significa o aprender para os alunos tchecos? Balanços do saber no 

início dos anos 90. In: CHARLOT, Bernard. (Org.). Os jovens e o saber: perspectivas 

mundiais. Trad. MURAD, F. Porto Alegre: Artmed, 2001. p. 51-69 

 

TAYLOR, Steven, J.; BOGDAN, Robert. Introduction to qualitative research methods: a 

guidebook and resource. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1998. 

  

TEBEROSKY, Ana; COLOMER, Teresa.   Aprender a ler e a escrever: uma proposta 

construtivista. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

  

THERRIEN, Ângela T. S. O trabalho docente e o seu valor social: representações sociais e 

campo pedagógico. In: THERRIEN, Ângela T. S.; MATOS, K. (Org.). Identidade e 

representações sociais. Cadernos da Pós-Graduação em Educação. Fortaleza: UFC, 1998, 

p. 47-54, março. 1998a. 

 

______. Trabalho docente: uma incursão no imaginário social brasileiro. São Paulo: EDUC, 

1998b. 



217 

 

  

THERRIEN, Jacques..  Saber de experiência, identidade e competência profissional: como os 

docentes produzem sua profissão. Contexto e Educação. Unijuí: Ed. UNIJUÍ, n. 48, v. 12, p. 

07-36, fev. 1997.  

 

THERRIEN, Jacques; LOIOLA, Francisco Antonio..  Considerações em torno da relação 

entre autonomia, saber de experiência e competência docente no contexto da ética 

profissional. In: XVI EPENN, Aracajú: UFC, 2003. CD-ROM. 

 

______. Experiência e competência no ensino: pistas de reflexões sobre a natureza do saber-

ensinar na perspectiva da ergonomia do trabalho docente. Educação e Sociedade. Local: 

editora, ano XXII, n. 74, p. 143 -160, abr. 2001. 

  

THERRIEN, Jacques; LOIOLA, Francisco Antonio; MAMEDE, Maíra Araújo. Autonomia e 

gestão ética da matéria no trabalho docente. In: CONGRESSO PEDAGOGIA. Anais... 

Havana, Cuba: [s.n], 2005. CD-ROM. 

 

THERRIEN, Jacques; THERRIEN, Ângela T. S.  A racionalidade prática dos saberes da 

gestão pedagógica da sala de aula. In: CANDAU, Vera Maria. (Org.) Cultura, linguagem e 

subjetividade no ensinar e aprender. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. p. 77-95. 

  

TORRIGLIA, Patrícia Laura. Argentina: políticas de ajustes e paradoxos na educação. In: 

MORAIS, Maria Célia Marcondes de. (Org.). Iluminismo às avessas: produção de 

conhecimento e políticas de formação docente. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. p. 99 -127. 

 

TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

UNESCO/MEC. Educação de Jovens e Adultos: uma memória contemporânea. Brasília: 

MEC, 2004. 

  

UNESCO. Declaração de Hamburgo e Plano de ação para o futuro, V CONFINTEA, 

Hamburgo, 14 a 18 de julho de 1997. Disponível em: 

<http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2010.  

  

VIEIRA, Sofia Lerche. Estrutura e funcionamento da Educação Básica. 2. ed. Fortaleza: 

Demócrito Rocha, 2002. 

  

______. Ser professor: pistas de investigação. Brasília: Plano Editora, 2002. 

  

VYGOTSKY, Lev Segmound. A formação social da mente. 6. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2000. 

 

WANJA. Entrevista. Assú, 2009. 

 

WEBER, Max.   A Objetividade do Conhecimento nas Ciências Sociais. In: COHN, G. (Org.). 

Max Weber: Sociologia. São Paulo: Ática, 1982. p. 79-127. 

  

WITTMANN, Lauro Carlos. In: MOREIRA, Carlos Eduardo. Formação continuada de 

professores: entre o improviso e a profissionalização. Florianópolis: INSULAR, 2002.  



218 

 

ZABALZA, Miguel A. Os dez aspectos-chave de uma educação infantil de qualidade. In:  

ZABALZA, Miguel A. (Org.).. Qualidade em Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 

1998. p. 49-61. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 

 

8 APÊNDICE 

 

8.1 ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

I - A história profissional e a mobilização para educar jovens e adultos  

 

1. Como você se tornou professor(a)? 

2. O que levou você a escolher essa profissão? 

3. Como você se tornou professor(a) de Educação de Jovens e Adultos? 

4. Todos dizem que ser professor de Educação de Jovens e Adultos é muito difícil. Em sua 

opinião, por que as pessoas continuam nessa função? 

5. O que representa o jovem e o adulto para você? 

6. Você tem prazer em educar jovens e adultos? 

7. O que significa para você ser professor(a) de jovens e adultos? 

 

II – A relação com o saber e o aprender  

 

8. Como é o seu dia-a-dia na escola? 

9. Você tem dificuldades em trabalhar com os jovens e adultos? Quais são elas? 

10. De que maneira você tem aprendido a superar essas dificuldades? 

11. O que é preciso aprender para ser uma bom/boa professor(a) de Educação de Jovens e 

Adultos? 

12. Como você tem aprendido a ser esse(a) professor(a)? 

 

 

 

 

 


