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RESUMO 

 

 

Evidenciando como objeto de estudo a representação social que os docentes atuantes na 

Educação de Jovens e Adultos possuem a respeito do ―ser professor‖ nesta modalidade de 

ensino, objetivamos, por meio desta pesquisa, compreender a existência desta representação 

em meio aos professores atuantes nos períodos iniciais da EJA, tendo como fundamentação a 

Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978, 2003; JODELET, 2001; ABRIC, 

1998). Para isto, contamos com a participação de cento e dez (110) profissionais que lecionam 

em escolas da Região Metropolitana de Natal. Nessa busca, utilizamos dois procedimentos 

metodológicos: o grupo focal (GATTI, 2005) e o procedimento das classificações múltiplas – 

PCM – (ROAZZI, 1995). Através do grupo focal, que contou com a participação de oito (08) 

professores, buscamos conhecer as percepções que estes possuem sobre a EJA, o que foi 

alcançado por meio da análise de conteúdo (BARDIN, 1977; FRANCO, 2007), tendo como 

evidência a categoria: o contexto da EJA sob o olhar docente. Para a realização do PCM, 

contamos com (20) participantes em sua primeira etapa, a técnica de associação livre de 

palavras – TALP – (ABRIC, 1998), e (90) para a segunda – incluindo aqueles participantes 

também do Grupo Focal. Os resultados deste procedimento passaram pelas análises 

multidimensional e de conteúdo. A primeira evidenciou três facetas: dimensão do ter e do 

ser docente (ideal), que trata das características e dos comportamentos que, segundo os 

professores, definem um profissional modelo; relação docente/discente, voltada às questões 

que permeiam as dificuldades, as dúvidas e também os êxitos desta relação; e, por fim, a 

dimensão conflitiva da/com a prática, centrada nos conflitos vividos pelos docentes 

mediante a prática com a EJA. A análise de conteúdos, tendo como base a organização dos 

temas oriundos do material interpretado, revelou-nos quatro categorias: atributos do ter para 

ser, que retrata igualmente as definições do professor ideal, o que precisa ter para ser este 

profissional; discursos sobre a docência, reveladora do que pensam os professores sobre o 

saber e o fazer do docente; obstáculos à EJA, que evidencia situações ou condições que 

dificultam a atuação na EJA; e, ainda, o ingresso do docente na EJA: vislumbrando razões, 

cujo teor expressa os motivos que impulsionaram os professores a ingressarem na EJA ainda 

que formados para a prática com crianças. O conjunto dessas análises nos evidenciou o pouco 

domínio dos professores participantes desta pesquisa a respeito da origem, do significado e da 

natureza da EJA enquanto uma modalidade singular de ensino; a confirmação de uma 

representação social do ―ser docente‖ numa visão generalista, demarcando, com isto, a 

inexistência de uma representação social do ―ser professor da EJA‖; além da identificação de 

uma representação social de ―aluno da EJA‖ enquanto elemento marcante na referência às 

singularidades que definem a referida modalidade de ensino.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Representações   Sociais.    Formação de Professores.   Educação  de     

                                         Jovens  e  Adultos.      
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ABSTRACT 

 

 

Evidence of learning object like representation to social teachings that active in the education 

of young and adult with the point of view of the ―To be teacher‖ in this modality of teaching, 

to direct the intention, this research is way, understand the existence of this representation in 

center acting teachers in the initial periods of the EJA in the Rio Grande do Norte and its 

reasoning the theories of social representation (MOSCOVICI, 1978, 2003; JODELET, 2001; 

ABRIC, 1998). We interviewed one hundred and ten (110) teachers who work at schools in 

the Metropolitan Regions of Natal. We use two procedures: focal group  (GATTI, 2005) and 

multiple classification analysis – MCA – (ROAZZI, 1995).Thus us with the focal group, 

attended by eight (08) teachers and seek to know understanding their ideas about EJA, what 

was possible from the content analysis (BARDIN, 1977; FRANCO, 2007) of the following 

category: the teacher’s view of the EJA context. Developing the MCA, we met twenty (20) 

teachers in the first stage, free-word association technique – FAT – (ABRIC, 1998), and 

ninety in the second stage, including the participants of the focal group. The results of this 

procedure were submitted to multidimensional analysis and content analysis. The first showed 

three facets: having and being teacher dimension (ideal), which was about the example 

teacher‘s characteristics and behaviors; teacher/ student relation which was about the 

difficulties and doubts of this relationship as well as its success; at last, conflicting 

dimension from/ with practice, based on the conflicts experienced by the teachers as EJA 

workers. Content analysis based on the theme organization from the interpreted data showed 

four categories: resources to be a teacher which also brought out the definition of an ideal 

teacher; talk about teaching which disclosed teachers‘ thoughts about the knowledge and 

being a teacher; obstacles to EJA which showed situations and conditions that prejudice EJA 

development; and also admission as EJA teacher: viewing reasons which revealed the 

reasons why teachers went to EJA even though they were formed to deal with children. The 

conjoint analysis us evidenced the little the dominion of the teachers a participation these 

search at respect of origin, of the meaning of the character while the singular of EJA modality 

of teaching the conformation of the social representation from the ―To be‖ on the general 

vision dissociating with it of inexistence of a social representation of ―to be teacher of the 

EJA‖ white striking element in the reference at singularity that define the related modality of 

teaching. 

 

 

KEYWORDS:   Social     Representations.   Teacher      Formation.    Young      and     Adult    

                            People Education.  
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1   INTRODUÇÃO 

 

 

Se não são apenas os desejos que definem as histórias de vida, são eles, sobretudo, os 

propulsores maiores da realização de descobertas, do traçado de caminhos e do alcance de 

objetivos. Não se pode sonhar quando antes não se tem uma força interior que impulsione a 

imaginação e a busca de realizações. Esta talvez represente a capacidade maior que permite 

não somente a efetivação de ideias, mas a elevação destas ao mundo da existência, da 

concretude, da realidade.  

É nesse universo de aspirações e realizações que se edificam as trajetórias de vida e 

que vão se delineando também as escolhas, construções e definições que as compõem. E é à 

consideração desse cenário que se remete a investigação explanada neste trabalho, cuja 

centralidade em muito se confunde com as minhas próprias vivências, com o meu próprio 

percurso. Há uma pesquisa descrita, realizada, porém, suas proposições iniciais encontram-se 

respaldadas pela minha
1
 própria experiência profissional, sendo esta experiência um dos 

aspectos mais importantes utilizados como base para as reflexões ora registradas, para os 

resultados então analisados e, sobretudo, para os conhecimentos que emergiram desta 

produção. Neste sentido, encontram-se aqui reflexos de uma práxis. 

Assim, tendo como berço uma família com pouquíssima instrução e de precárias 

condições financeiras, o meu ingresso no meio escolar fora acometido bem mais pelo discurso 

socialmente empregado sobre a necessidade de se colocar os filhos na escola, do que pela 

consciência sobre o significado da instrução formal para o desenvolvimento dos aspectos 

cognitivo, social, psicológico, emocional, dentre outros, que esta também tem como função 

proporcionar. 

A aquisição da escrita, da leitura e do cálculo simbolizava uma garantia de que a 

convivência futura no meio social e, mais especificamente, no mundo do trabalho, seria 

menos sacrificada. Este discurso, continuamente proferido no contexto familiar, perpassou o 

período correspondente ao ensino fundamental e, mais tarde, foi suprimido mediante a 

conclusão desta etapa e o ingresso no ensino médio (etapas ainda denominadas no início da 

década de 90 como 1º e 2º graus). Despontava aí não apenas a condição de adquirir bases 

mínimas de aprendizagem, mas possibilidades de voos mais ousados, ainda que a realidade 

social aparentasse bem mais um obstáculo do que um impulso a tal aspiração. 

                                                 
1
 Ao longo desta introdução, o uso da pessoa gramatical no singular justifica-se pelo fato de retratar a minha 

própria trajetória como pessoa e, sobretudo, profissional.      
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A vivência em uma cidade interiorana – Goianinha/RN – e a existência de apenas uma 

escola pública que ofertasse o ensino médio retratavam algumas das barreiras a serem 

transpostas. Somadas a isso, as contínuas greves de professores, as explícitas defasagens no 

ensino ministrado e a disposição do curso de auxiliar de contabilidade como único existente, 

implicavam um cenário pouco favorável para maiores perspectivas futuras. O trabalho 

educativo ali desenvolvido destoava significativamente tanto do aparato necessário ao 

ingresso universitário, quanto da preparação profissional a que se dispunha. Naquele meio, 

entretanto, a conclusão dessa etapa de ensino simbolizava uma grande conquista e mostrava-

se comum o caráter de ―término dos estudos‖ atribuído a esta conclusão.  

Enquanto era esta a ideia disseminada, meus anseios direcionavam-se ao alcance de 

outros horizontes, ainda que, por vezes, não conseguisse definir com clareza os alvos a serem 

buscados. O desejo por aprender, por crescer, por desbravar caminhos ainda pouco nítidos – 

dadas às condições em que me encontrava imersa – inquietou-me ao ponto de me retirar da 

proteção familiar. Assim, tendo a única certeza de que, no mínimo, conseguiria cursar aulas 

durante todo o ano letivo, apostei em uma mudança e me transferi para a Capital do Estado – 

Natal/RN – passando a residir na casa de parentes.  

Esta mudança representou não apenas profundas alterações em minha vida pessoal, 

mas, principalmente, em minhas concepções, crenças, anseios, relações e definição 

profissional. A escola selecionada pelos anfitriões para que eu pudesse concluir os estudos 

ofertava apenas o curso de Magistério como opção de ensino médio – então 2º grau. Com isto, 

eu retornava à situação de estudar com fins centrados unicamente no mercado de trabalho, 

ainda que, neste caso, o curso apresentasse maiores possibilidades de atuação na realidade 

interiorana. 

À revelia de escolha ou consciência, definiam-se ali os primeiros passos do meu 

percurso profissional. Qual não foi a surpresa quando o exame de seleção para ingresso na 

escola – teste ainda aplicado naquela instituição – resumia-se a uma redação que explicitasse 

a opção pelo curso. Quem escolheu o quê? Quando foram apresentadas as alternativas? Até ali 

a única decisão que me coube foi a de construir o texto solicitado de tal forma que 

convencesse a todos, mesmo que explicando uma decisão que nunca me foi atribuída.  Não 

havia outro caminho. Ainda que não esperada, aquela representava a saída menos 

problemática, se comparada à situação anterior. E àquela altura, talvez a única existente. A 
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definição de uma profissão aos quinze anos de idade, porém, ainda hoje, me remete à ideia de 

―golpe do destino‖ – mesmo que isto não retrate fielmente minha crença
2
.  

Nesse contexto, concluído o tão sonhado ensino médio, retornei ao interior e minha 

trajetória voltou-se à busca por um emprego, algo prontamente resolvido em virtude das 

dificuldades de qualificação existentes no local. O curso de magistério possuía muito 

significado para a realidade educacional do Município, uma vez que grande parte dos 

professores não possuía o ensino médio e mesmo aqueles que o tinham concluído, 

evidenciavam outras habilitações. Diante disso, assumi um contrato para atuação na rede 

municipal de ensino, em séries iniciais do ensino fundamental, que confirmou meu ingresso 

no mundo do trabalho e, mais que isto, significou a demarcação da minha carreira como 

profissional. 

Mediante a realidade local, logo assumi a função de supervisora junto à equipe da 

Secretaria Municipal de Educação. Nesta função, tendo como atividade a orientação e o 

acompanhamento dos professores da rede em seus saberes e fazeres, notei as lacunas 

existentes em minha formação e me vi tomada por novos ideais. O ingresso em um curso de 

nível superior já não se mostrava mais como um sonho, um desejo, mas, efetivamente, como 

uma necessidade. Novos anseios e expectativas me batiam outra vez à porta, porém, não mais 

como uma possibilidade para o futuro, mas como um imperativo do presente. A profissão 

assumida, definitivamente, se estabelecia.   

O ingresso no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN – destacou-se como um marco em minha história profissional. O mergulho nas teorias 

que circundam o fazer educativo e nos conhecimentos sistematizados sobre este fazer me 

permitiu descobrir novos mecanismos de atuação e perceber as muitas relações que permeiam 

o ato de educar. Além das transformações refletidas na atuação profissional, muitas foram 

também as mudanças de ordem pessoal advindas desse convívio no meio acadêmico. Novos 

horizontes passaram a fazer parte dos meus anseios e o ideal de me aprofundar em 

conhecimentos vinculados à atuação profissional em que eu me encontrava imersa ampliava-

se mediante as inúmeras descobertas que os estudos proporcionavam.  

Um concurso prestado para a rede estadual de ensino propiciou o meu reingresso às 

salas de aula do ensino fundamental, pondo à prova toda a fundamentação então adquirida e 

permitindo a percepção de mudanças significativas na prática. A reflexão sobre o fazer e a 

                                                 
2
 Acredito que muitos dos acontecimentos que me tomaram ao longo da vida resultaram bem mais de buscas 

pessoais, da perseverança e da obstinação que sempre marcaram minhas ações, do que de episódios oriundos do 

destino.  
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consideração das diferentes necessidades e situações presenciadas nas turmas impulsionavam-

me à pesquisa, ao estudo, à busca contínua por novos saberes, definindo-se, com isso, outra 

postura profissional, marcada por uma maior consciência sobre o significado do fazer 

docente.  

Sobre este aspecto, acredito que a relação estabelecida entre as inquietações da prática 

e os direcionamentos do curso favoreceu consideravelmente o meu crescimento. De igual 

sorte, o interesse de poder embasar minhas ações práticas em construtos teóricos foi 

delineando um novo olhar sobre o fazer, o saber e o saber-fazer. Conferia-se a isto a 

construção de uma autonomia
3
 profissional, impulsionada, sobremaneira, pela capacidade de 

interação que se empregava entre as necessidades estabelecidas no fazer, as reflexões a elas 

sobrepostas e a busca por mecanismos e conhecimentos que propiciassem resultados 

correspondentes aos desejados. 

Em meio a esta realidade, novos contornos foram se delineando em minha prática 

profissional. A ideia de que eu possuía um ―olhar acurado‖ sobre o fazer docente serviu-me 

de indicação para assumir uma turma da Educação de Jovens e Adultos – EJA – quando esta 

modalidade foi implantada na escola onde eu trabalhava. Isso retratou um novo cenário em 

minha vida. Mais uma vez me deparei com inquietações, dúvidas e indagações diante das 

singularidades que acometiam o saber e o fazer docentes. 

O ingresso em uma turma de alfabetização da EJA me fez refletir sobre todo o 

aprendizado até então estabelecido acerca da prática profissional. Muitos dos direcionamentos 

teóricos e didático-metodológicos apreendidos ao longo da formação me serviam de base, 

porém, um novo contexto se estabelecia, repleto de particularidades que se estendiam desde a 

faixa etária do alunado em relação ao nível/período de ensino até a forma de apreensão e 

condução dos saberes. 

Coloquei à prova mais uma vez minha capacidade profissional. O que fazer? Como 

ensinar? O que ensinar? Minha formação inicial dirigia-se ao trato com crianças, com alunos 

em pleno processo de desenvolvimento de todos os aspectos que o compreendem enquanto 

indivíduos. Entretanto, naquele contexto, destacavam-se alunos que já tinham estabelecido 

vários aspectos de suas vidas, como o desenvolvimento biológico, as relações familiares, 

sociais, de trabalho, os aspectos psicológicos, dentre outros, e a busca pelo ambiente escolar 

centrava-se, especialmente, na aquisição de conhecimentos sistematizados que os permitissem 

                                                 
3
 A autonomia é entendida como processo coletivo e solidário de busca e construção permanentes. Uma 

autonomia profissional madura implica uma reflexão crítica em que as práticas, os valores e as instituições sejam 

problematizados. É um processo de descoberta e transformação da prática cotidiana e das aspirações sociais e 

educativas (CONTRERAS, 2002).  
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um melhor desempenho em suas práticas sociais, geralmente vinculado ao uso da leitura, da 

escrita e do cálculo. Seria esse então o caminho a ser tomado? Apenas o ensino dessas noções 

iniciais? Mas como? A alfabetização de crianças já fazia parte da minha experiência, porém, 

seria o mesmo proceder com os adultos? A escola não dispunha de respostas. A quem 

recorrer?
4
 

Retornei às reflexões ocorridas em períodos anteriores da minha atuação e relembrei 

cada uma das trilhas percorridas para o alcance de resultados coerentes com minhas 

ansiedades. Recordei que, em vários momentos, foram atitudes próprias que me 

proporcionaram o alcance de objetivos. Era minha capacidade de autonomia que me permitia 

ter esse ―olhar acurado‖ e que me proporcionava a obtenção das respostas necessárias. Assim, 

diante da situação em que eu me encontrava, seria esse mais uma vez o caminho a ser tomado. 

A realidade mostrava-se desafiadora, mas a minha opção por assumi-la me impulsionava a 

decifrá-la, compreendê-la, a torná-la exequível de forma expressiva. No entender de Ribeiro e 

Guedes (2007): 

 

 

é no refazer [...] que os professores tecem e extraem de suas histórias a significância 

de sua prática, de seu fazer. A partir disso, podem ressignificar suas experiências 

buscando adequá-las às distintas situações. Nesta retomada, selecionam dentre os 

muitos acontecimentos, aqueles que apresentam um contexto mais relevante e 

correspondente com os fatos que dão significado real à própria vida. 

 

 

Deste modo, encontrava-me na função de ―docente da EJA‖ e isso me exigia saberes, 

práticas e atitudes singulares. Existiam especificidades nessa função que se distanciavam das 

ações empregadas com outros grupos de alunos e minha responsabilidade consistia em melhor 

conhecer esta realidade, suas necessidades e as atitudes a serem nela empregadas. Como 

primeiro passo, tratei de conhecer o trabalho de outros professores já atuantes na EJA, a fim 

de localizar sutilezas e particularidades que o configuravam. Nesta empreitada, porém, 

deparei-me com um cenário pouco correspondente com minhas inquietações. As 

considerações realizadas por estes professores eram as mesmas tomadas para o ensino 

fundamental ―regular‖ e suas colocações apontavam apenas para a necessidade de uma maior 

seleção quanto aos conteúdos ministrados – em virtude da carga horária aplicada à EJA ser 

                                                 
4
 Os questionamentos apontados nesse trecho não compreendem as questões da pesquisa e, portanto, não serão, 

necessariamente, respondidos na presente construção. Retratam apenas inquietações que, naquele momento, me 

impulsionavam à reflexão sobre a ação profissional.  
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menor – e o cuidado em se evitar um quadro de evasão. No geral, as práticas e menções 

confundiam-se com aquelas adotadas por professores de quaisquer outras etapas de ensino.  

Este quadro me fez perceber as carências existentes no trato com a modalidade e 

reforçou meu anseio por conhecer melhor esse universo. Segundo Cavalcanti (1999), o ensino 

para alunos jovens e adultos deve considerar a importância da motivação, autogestão, 

autoavaliação e autoestima e essas características devem ser exploradas através de métodos e 

abordagens apropriadas, o que produzirá aprendizagens mais eficientes.  

Dessa forma, dispondo do desejo de alcançar resultados significativos junto aos alunos 

e, sobretudo, de encontrar caminhos correspondentes com suas expectativas, tratei de 

desenvolver um percurso de trabalho em que pudesse cruzar os saberes advindos da prática, 

das trocas no dia a dia, com os conhecimentos teóricos correspondentes a cada uma das 

necessidades que a ―docência na EJA‖ viesse a suscitar. A realização de sondagens sobre as 

histórias de vida dos alunos, suas vivências e aspirações, bem como sobre as relações tecidas 

entre essas histórias e a busca por conhecimentos no meio escolar serviu de encaminhamentos 

para o planejamento das temáticas a serem abordadas e desenvolvidas nas aulas e, em meio a 

elas, dos conteúdos curriculares necessários de serem explanados. Nesta interação, a leitura de 

autores como Freire (1987, 1998), Gadotti e Romão (2001), Soares (2001), dentre outros, 

além da Proposta Curricular Nacional para o 1º Segmento da EJA (BRASIL, 1999), figurou 

um passo importante para a compreensão e o andamento do trabalho.  

Essas definições foram delineando uma gradativa segurança em minha prática e, ao 

mesmo tempo, um interesse por maiores conhecimentos sobre a modalidade e as formas de 

atuação que a mesma requer. A interação com os alunos também foi despertando o gosto e a 

curiosidade por meios que propiciassem uma inserção mais profunda naquele universo, capaz 

de revelar particularidades tanto desafiadoras quanto gratificantes. Apercebi-me, assim, 

―encantada‖ com as possibilidades que me eram reveladas a cada ―causo‖ contado, a cada 

depoimento, ao conjunto de relatos pessoais – por vezes tão particulares – que me eram 

expostos corriqueiramente, como se minha presença e minhas proposições fossem capazes de 

ultrapassar os muros escolares e de se fazerem reais e eficazes nas especificidades e 

necessidades da vida cotidiana de cada um dos alunos.  

A consciência desta relação estabelecida e do crescimento proporcionado a todos os 

envolvidos naquele processo me impulsionou a buscar respaldos mais consistentes para o 

trabalho. Assim, voltei meu interesse à possibilidade de cursar uma especialização em EJA, 

tendo em vista que ali encontraria respostas para muitas das indagações que ainda me 

tomavam. Essa busca coincidiu com a oferta de uma especialização aos professores da EJA 
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vinculados à rede estadual, intitulada ―Linguagens e Educação‖
5
, realizada pela Universidade 

Potiguar – UNP. Ainda que estivesse com o nível correspondente à alfabetização, consegui 

participar deste curso, ocupando a vaga do coordenador da escola que, por razões pessoais, 

não se dispôs a frequentá-lo. As dificuldades impostas foram suprimidas mediante a 

insistência que acarretou em minha aceitação pela equipe organizadora. 

Participar deste curso representou um passo significativo na minha jornada enquanto 

docente da EJA. O aprendizado oriundo das disciplinas trabalhadas, dos estudos, das trocas de 

experiências na turma, das discussões, atividades e pesquisas realizadas retratou um 

expressivo resultado na compreensão desta modalidade de ensino e de suas singularidades, 

além de servir para reafirmar os anseios por maiores aprofundamentos sobre sua realidade 

específica. 

No ano seguinte, com o ingresso na rede municipal de ensino de Natal, passei a atuar 

com uma turma de EJA em uma escola na Capital e transferi meu vínculo à rede estadual para 

a Secretaria de Estado, da Educação e da Cultura do RN – SEEC/RN –, onde me tornei 

participante da equipe pedagógica da Subcoordenadoria de Educação de Jovens e Adultos – 

SUEJA –, setor responsável pelas definições e disposições sobre esta modalidade de ensino 

no sistema estadual. Neste setor, tendo como função maior o processo de capacitação, 

atualização e acompanhamento dos docentes atuantes em EJA na rede estadual de ensino, o 

envolvimento nos estudos e aperfeiçoamentos sobre esta modalidade tornou-se permanente e 

deu-se ali, também, a oportunidade de conhecer mais de perto a vivência e realização das 

práticas educativas efetivadas junto ao alunado jovem e adulto. Deste modo, encontrei-me 

verdadeiramente imersa no universo da EJA, atuando desde sua organização, orientação e 

capacitação dos professores vinculados à modalidade no âmbito estadual, quanto na ação 

direta junto aos alunos em uma escola municipal. 

A realidade ora descrita, bem como as reflexões e os estudos dela oriundos, 

constituíram a base então necessária para minha definição como ―professora da EJA‖, cuja 

compreensão de aspectos particulares à modalidade me permitiu construir um fazer 

específico, direcionado, centrado naquele alunado singular, amparado por conhecimentos a 

ele pertinentes e destinado as suas necessidades tanto como alunos, quanto como indivíduos 

                                                 
5
 Esse curso ocorreu de forma intensiva no segundo semestre do ano de 2003 – outubro a dezembro –, 

distribuído em três blocos de quinze dias a cada mês. Os professores ficavam hospedados em um hotel na Capital 

do Estado e assistiam às aulas durante todo o dia. Sua realização aconteceu como meio de superar os índices 

elevados de evasão e reprovação que marcavam as turmas da EJA. Voltou-se aos professores do segundo 

segmento desta modalidade de ensino, sobretudo aqueles atuantes com as disciplinas de Língua Portuguesa, 

Matemática e Língua Estrangeira, além de coordenadores pedagógicos e supervisores de escolas que ofertavam a 

referida modalidade de ensino. Apesar dessa singularidade, as discussões e o material trabalhado permitiam um 

aprendizado significativo sobre a realidade da EJA como um todo.  
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socialmente ativos e dotados de saberes diversos. Configurava-se, assim, uma consciência 

sobre minhas ações e, com isto, um maior domínio sobre o trabalho desenvolvido, 

permitindo-me criar e recriar práticas, encontrar caminhos necessários, realizar descobertas e 

manter-me em contínua busca de aperfeiçoamento e atualização. No entender de Aguiar e 

Ferreira (2007, p.75): ―[...] estar consciente é perceber a importância objetiva e social dos 

próprios atos enquanto profissionais da educação, dos fins e motivos que orientam o conjunto 

das próprias ações, isto é, explicar o porquê das ações, as opções feitas.‖ 

Este sentido de consciência remete-me ainda ao crescimento profissional então 

adquirido no âmbito da ―docência em EJA‖, cujas dúvidas e obstáculos surgidos no percurso 

me serviram de impulso à procura de conhecimentos cada vez mais coerentes com as 

necessidades que emergiam. Se não foi minha a escolha por uma turma de EJA, foi minha, 

porém, a decisão de aceitá-la. Logo, deveria ser também abraçado por mim o compromisso 

profissional de concretizar um trabalho condizente com as aspirações a ele inerentes. Essa 

ideia serviu-me de base para a atuação como professora formadora nos cursos de capacitação
6
 

oferecidos pela SUEJA. Nesta realidade, contudo, os cenários percebidos encontravam-se 

distantes da compreensão que eu então construí. 

Em sua maioria, os docentes não apresentavam comportamentos, atitudes ou discursos 

que se diferenciassem daqueles demonstrados por professores de qualquer etapa de ensino da 

Educação Básica e viam naqueles encontros o único caminho para uma atuação significativa 

em EJA. Mostravam-se ávidos por direcionamentos, práticas e encaminhamentos que lhes 

permitissem um desempenho expressivo, capaz de alcançar o interesse dos alunos e evitar a 

evasão, a desistência. Remetiam-se à falta de formação para o trabalho com a modalidade, 

mas eximiam-se de culpa pelo despreparo que ainda os tomava para a docência em EJA, 

delegando esta responsabilidade à ausência de ações do governo na oferta de formações e 

cursos que pudessem suprir tal carência. Ansiavam sair dos encontros com um ―manual‖ que 

lhes servisse de guia para a concretização das aulas em seu dia a dia, o que se explicitava nas 

                                                 
6
 Esses cursos de capacitação compõem uma sequência de encontros – que varia regularmente entre quatro e oito 

– ofertados aos educadores vinculados à rede estadual de ensino, cuja sistematização compreende o Programa de 

Qualificação Profissional da SEEC/RN, art. 42, da Lei Complementar n. 322/2006, que prevê sua ocorrência 

anual por ―um período mínimo de quarenta horas de formação continuada‖ (RIO GRANDE DO NORTE, 2009, 

p. 13). Em nosso caso, a atuação volta-se unicamente aos educadores dedicados à EJA – professores, 

supervisores, coordenadores e gestores. Em alguns períodos esses cursos chegaram a acontecer até duas vezes ao 

ano, em um momento somente para os professores e, em outro, para os demais profissionais. Sua realização 

ocorre, comumente, em encontros quinzenais, aos finais de semana, e as turmas são reunidas em municípios 

polos do interior do Estado ou, quando mais próximos, na própria Capital. Cada encontro conta com a discussão 

de temas e a efetivação de estudos específicos voltados ao trabalho com a EJA e a mediação é feita por um 

professor formador pertencente à própria equipe pedagógica da SUEJA, ou convidado de outras 

subcoordenadorias. 
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inúmeras interrogações realizadas sobre questões da prática e pela relativa aversão 

demonstrada por muitos diante de referenciais teóricos centrados na natureza e nas 

peculiaridades da modalidade. 

As observações advindas deste cenário, presentes em grande parte das turmas de 

professores com as quais atuei, impulsionaram-me à reflexão sobre as reais aspirações 

profissionais daqueles docentes e a razão de seus ingressos na modalidade de EJA como 

espaço de atuação. Inquietava-me a placidez dos mesmos quando, diante das dificuldades da 

prática, esperavam de agentes externos – no caso, a SUEJA – a oferta de ações que pudessem 

lhes prover mecanismos formativos direcionados àquela realidade. Ao imergir nestas 

reflexões, relembrei o meu próprio percurso, enquanto docente da EJA, e me questionei sobre 

os saberes e fazeres que compreendiam as práticas daqueles professores nesta modalidade de 

ensino, tendo em vista a ausência de uma formação inicial específica e a inconsistência e 

descontinuidade dos cursos de capacitação oferecidos pelos órgãos educacionais. Encontrei 

nisto, um caminho que me instigou à investigação deste cenário, a fim de entender como os 

próprios profissionais se percebem nesse contexto. 

Esta realidade culminou com o meu ingresso no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para o desenvolvimento da 

investigação ora evidenciada. Nesse programa, afiliei-me à linha de pesquisa que se voltava à 

formação e profissionalização docente, encontrando nessa um espaço favorável e 

correspondente a minhas aspirações. O acesso a essa linha de pesquisa e, mais 

especificamente, ao Grupo Interdisciplinar em Formação Autobiográfica e Representações 

Sociais – GRIFARS –, dela componente, permitiu-me aprofundar os estudos sobre a Teoria 

das Representações Sociais, algo essencial para o desvelamento do meu objeto de 

investigação, que se volta à busca da representação social do ―ser professor da EJA.‖  

Ingressar nessa busca significa lidar com fenômenos de conhecimento, com formas de 

saber que se produzem e se reproduzem socialmente, com modos de apropriação da realidade 

ao pensamento e, em meio a isto, com a elaboração psicossocial dessa realidade (JODELET, 

2001). Nessa construção, faz-se necessário, portanto, o uso de lentes teóricas específicas que 

permitam conhecer os sentidos e significados dessa produção, apropriação e elaboração que 

os indivíduos e os grupos fazem em relação aos fenômenos que lhes são referentes. É com 

base nessa condição que assumi a Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978; 

2003) como aporte teórico para respaldar a presente investigação. 

No entender de Santos (2005), tratar de representações sociais significa remeter-se ao 

conhecimento produzido no senso comum, mas não a todo e qualquer tipo de conhecimento, 
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senão àquele compartilhado, articulado, que se constitui em uma teoria leiga sobre objetos 

sociais específicos. Quanto à Teoria das Representações Sociais, refere-se a um modelo 

teórico, um conhecimento científico que se volta à explicação desse conhecimento leigo 

construído, dessas teorias do senso comum. A Teoria das Representações Sociais centra-se, 

deste modo, na compreensão do fenômeno das representações sociais.  

No processo de interação vivida entre e pelos indivíduos vai se construindo o que se 

pode denominar de realidade social. Esta realidade constitui-se, assim, em um cenário 

objetivo, palpável, de fatos e acontecimentos visíveis, mas, também, um espaço de 

significados, ideias, sentidos e imagens. É neste construto simbólico, portanto, que se definem 

os elementos representacionais. A prática docente faz parte dessa realidade, consistindo em 

um fazer, em uma construção observável, concreta, mas, igualmente, permeada por sentidos, 

significados que se fazem específicos mediante a multidimensionalidade que a compreende. 

São esses sentidos atribuídos pelos indivíduos e pelos grupos aos fatos e fenômenos da 

cotidianidade que fazem emergir as representações sociais. De acordo com Moscovici (2003, 

p. 45), ―[...] pessoas e grupos, longe de serem receptores passivos, pensam por si mesmos, 

produzem e comunicam intensamente suas próprias e específicas representações e soluções às 

questões que eles mesmos colocam‖. 

Ao tratar do fenômeno ―ser professor da EJA‖, que corresponde à realidade de cada 

um dos docentes, mas, em sua generalidade, compreende um grupo desses profissionais 

imerso em um mesmo contexto, interagindo sobre e com um determinado referente, observo 

aí o sentido psicossocial que emerge numa prevalência que remete à condição individual, mas, 

também, abrangente em seu caráter social. Segundo Jodelet (2001), o caráter social das 

representações evidencia-se pela pertença que se estabelece nos indivíduos, decorrente das 

implicações afetivas e normativas, das experiências, modelos de conduta e pensamentos 

inculcados ou transmitidos pela comunicação social e que regem as relações das pessoas umas 

com as outras e com o mundo, orientando as condutas sociais. Assim, as representações 

sociais podem ser vistas como uma modalidade de pensamento que considera tanto o aspecto 

constituinte – o processo –, quanto o constituído – o produto –, ou seja, ―uma atividade de 

apropriação da realidade exterior ao pensamento e de elaboração psicológica e social dessa 

realidade, [...] cuja especificidade vem de seu caráter social‖ (p.22).  

É possível apreender, portanto, que a Teoria das Representações Sociais enfoca tanto 

os comportamentos individuais quanto os grupais, compreendidos historicamente em 

determinados tempo e lugar. Desse modo, a influência não ocorre de forma unidirecional, dos 

comportamentos sobre os estados individuais, já que esta influência contribui também para a 
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construção das realidades sociais (AGUIAR e CARVALHO, 2003). No entender de 

Guareschi e Jovchelovitch (2007), esta é a grande relevância desta Teoria, pois contrariando 

uma epistemologia voltada unicamente ao sujeito ou ao objeto, ela centra seu olhar na relação 

entre os dois. ―Ao fazer isso ela recupera um sujeito que, através de sua atividade e relação 

com o objeto-mundo, constrói tanto o mundo como a si próprio‖ (GUARESCHI e 

JOVCHELOVITCH, 2007, p.29). 

Utilizando as palavras de Moscovici (2003, p.21), mostra-se possível entender as 

representações sociais como: 

 

 

Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: primeiro, 

estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu mundo 

material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a comunicação 

seja possível entre os membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um código 

para nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos de seu mundo e da 

sua história individual e social. 

 

 

Nesse sentido, cabendo à investigação científica a tarefa de descrever, analisar e 

explicar em suas dimensões, formas, processos e funcionamento de todo esse conjunto de 

saberes que compreendem as representações sociais (JODELET, 2001), percebi a coerência 

de sua abordagem sobre fatos inerentes ao âmbito educacional, já que este retrata um cenário 

receptivo de diferentes posicionamentos e observações advindas do meio social. A este 

respeito, Deschamps et al
7
 (1982 apud GILLY, 2001) afirma que o estudo da representação 

social para a compreensão dos fatos da educação ―oferece um novo caminho para a 

explicação de mecanismos pelos quais fatores propriamente sociais agem sobre o processo 

educativo e influenciam seus resultados‖ (p.21).  

Investigar a existência de uma representação social sobre ―ser professor da EJA‖ junto 

aos docentes atuantes nesta modalidade possibilita, portanto, compreender como este grupo de 

docentes encontra-se vinculado a esta modalidade ao ponto de ―nomeá-la‖, atribuir 

significado ao seu fazer, simbolizar o papel por eles desempenhado neste ―lugar‖ específico. 

Além disto, é o entendimento dessa existência que me permitirá perceber as relações que a 

EJA tem assumido no cenário educacional, refletindo, deste modo, fatores advindos do 

contexto social. 

                                                 
7
 DESCHAMPS, J.- C.; LORENZI-CIOLDI, F.; MEYER, G. L‘échec scolaire. In: Élève-modèle ou modèles 

d’élèves? Lausane: Pierre-Marcel Favre, 1982. 
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Para este estudo elegi os professores atuantes apenas nos primeiros períodos da EJA, 

por serem eles os participantes dos cursos de capacitação com os quais sempre trabalhei, além 

do fato de serem polivalentes
8
, dedicando-se a apenas uma turma ao longo de todo o ano 

letivo, o que lhes permite uma relação mais próxima com a realidade daquele contexto.  

Na tentativa de melhor definir os encaminhamentos a serem seguidos para a realização 

desta pesquisa, amparei-me em algumas questões que foram se apresentando como 

necessárias à investigação, dentre elas: O que os professores atuantes nos períodos iniciais da 

EJA conhecem sobre esta modalidade de ensino e como a percebem enquanto espaço de 

atuação profissional? Existe representação social do ―ser professor da EJA‖ para esses 

professores? Existindo essa representação social, como se dá sua interferência na atuação 

profissional desses professores?  

Decorrente de tais questões, trago como objeto de estudo, na presente pesquisa, a 

representação social do ―ser professor da EJA‖, objetivando, com isto, compreender a 

representação social que os docentes atuantes nos primeiros períodos da EJA possuem acerca 

do ser professor nesta modalidade de ensino. Nesta interação, almejo identificar a implicação 

dos professores atuantes nos períodos iniciais da EJA com esta modalidade de ensino e com 

as especificidades que a demarcam; averiguar a existência de representação social do ―ser 

professor da EJA‖ para esses professores; e, na existência dessa representação social, perceber 

sua repercussão no trabalho desenvolvido na EJA por esses professores. 

Seguindo essa perspectiva, organizei o material resultante dessa investigação nos três 

capítulos que compõem este trabalho, cuja estrutura conta ainda com esta parte introdutória e 

outra contendo as constatações que o finalizam.  

O primeiro capítulo, intitulado por ―EJA: da história construída àquela que se constrói 

sob o olhar docente‖, discorre brevemente sobre a história da EJA no cenário nacional e no 

Estado do Rio Grande do Norte, evidenciando fatos significativos de sua construção e a 

relação destes fatos com a realidade atual da modalidade, incluindo-se aí a sua configuração 

no cenário escolar. Para isto, apresenta como aporte as contribuições de Romão (2007), 

Soares (2001), Paiva (1985) e Oliveira (2001), além de algumas leis nacionais e outras 

estaduais referentes às abordagens empreendidas. Evidencia também a relação entre essa 

história e os conhecimentos requeridos ao professor para a atuação na EJA, cujos 

apontamentos permitiram a abordagem de autores como: Oliveira (2001), Giovanetti (2005), 

                                                 
8
 A polivalência no contexto da ação docente refere-se ao fato de um único professor responsabilizar-se pelo 

ensino de vários componentes curriculares. No caso da EJA, este fato é comum nos dois primeiros 

níveis/períodos, quando um docente – geralmente o pedagogo – assume uma turma por todo um ano letivo, 

ministrando aulas sobre todos os componentes curriculares concernentes àquele nível/período de ensino.   
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Soares (2001; 2005) e Arroyo (2001; 2005). Anuncia, ainda, a estruturação do grupo focal 

(GATTI, 2005) como primeiro procedimento metodológico utilizado na investigação e na 

análise de conteúdo (BARDIN, 1977; FRANCO, 2007), enquanto método analítico usado 

para a interpretação dos dados advindos daquele procedimento. Ao final, explana a categoria e 

os referentes localizados no material obtido através do grupo focal, ilustrando essa explanação 

com as falas dos participantes e apoiando as análises realizadas na Teoria das Representações 

Sociais (MOSCOVICI, 2003; WAGNER, 1998; SÁ, 1998; ABRIC, 1998) e nas abordagens 

de distintos autores, entre eles: Freire (1998), Gadotti e Romão (2007), Tardif e Lessard 

(2005), Arroyo (2005), Brunel (2004), Oliveira (2001) e Dayrell (2005). 

A construção do segundo capítulo, ―Delineando passos... A descrição dos 

procedimentos‖, se detém na explicação do procedimento das classificações múltiplas – PCM 

– (ROAZZI, 1995), enquanto segundo procedimento metodológico utilizado na investigação e 

nas análises realizadas sobre os dados dele advindos. Assim, define a técnica de associação 

livre de palavras – TALP – (ABRIC, 1998), como primeira etapa do PCM, destacando a 

caracterização de seus participantes e a composição dos campos semânticos dela emergentes, 

bem como os momentos de classificação e categorização que compõem a segunda etapa do 

PCM, localizando também seus participantes na presente investigação. Nessas explanações 

apresenta como ancore as produções de Tardif e Lessard (2005), Abric (1994), Perrenoud 

(2000), Moscovici (2003), Andrade (2003), Jodelet (2001), Wagner (1998), Sá (1998), Tanuri 

(2000), Oliveira (2004), Catani (1997), Montagner (2004), Louro (1997), Bourdieu (2001), 

Madeira (2005), Ghedin e Franco (2008), Bogdan e Biklen (1994), Bryan (2008), Bilsky 

(2003), Buschini (2005), em meio a outros. Na conclusão, o capítulo ainda traz a abordagem 

da análise multidimensional (ROAZZI, 1995), além das categorias e dos temas da análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977; FRANCO, 2007), enquanto meios utilizados para a interpretação 

dos dados provenientes da segunda etapa do PCM.    

O terceiro capítulo, sob o título de ―Ser professor da EJA é...: em busca de elementos 

para a composição de um cenário‖, centra o olhar na análise do material resultante das 

classificações e categorizações do PCM, discorrendo sobre os dois métodos analíticos 

explicados no capítulo anterior. Apresenta ainda as médias de classificação das palavras 

utilizadas no PCM, bem como aquelas relativas às facetas em que essas palavras encontram-

se localizadas. Recorre às projeções sobrevindas da análise multidimensional para a 

explanação das justificativas utilizadas pelos participantes, bem como para a evidência dos 

temas e categorias resultantes da análise de conteúdo sobre o material do PCM, todos 

interpretados à luz da Teoria das Representações Sociais. Neste capítulo, são também muitos 
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os autores abordados ao longo da produção, sendo possível enunciar: Fontana (2000), Tardif e 

Lessard (2005), Arroyo (2000; 2005), Freire (1976; 1998; 1993), Ibiapina (2007), Silva 

(2002), Giovanetti (2005), Soares (2005), Moscovici (1978; 2003), Duveen (2007), Gomes 

(2005), Mayo (2004); Sá (1998), Wagner (1998), Santos (2005), Abric (1998), Bauer (2007) e 

Andrade (2003). 

A última parte desta construção, ―Retomando falas... alguns achados, novas questões‖, 

é composta pelas constatações, pelos resultados encontrados, considerando as proposições 

inicialmente empreendidas. Conta ainda com algumas sugestões que foram se construindo ao 

longo de todo o percurso, pautando-se em observações advindas da multiplicidade de vozes 

que foi exposta e das inúmeras inquietações nestas reveladas. Neste momento, todos são 

autores. Todos contribuíram com intenso significado para a produção. Cada palavra, cada 

expressão, cada justificativa apenas resume a grandiosidade do todo. Ademais, inspira e 

impulsiona outras buscas... o alcance de novas vozes.    
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―Hoje, como ontem, como amanhã, cabe à 

educadora, ao educador com sensibilidade 

histórica e política, encontrar os veios da 

ansiedade popular. Por mínimos que 

sejam esses veios, partindo deles, estará 

dado o salto.‖ 
 

                                                                    PAULO FREIRE 
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2  EJA:  DA   HISTÓRIA   CONSTRUÍDA   ÀQUELA   QUE    SE   CONSTRÓI  SOB     

   O OLHAR DOCENTE 

 

 

―Hoje, como ontem, como amanhã...‖. A expressão introdutória da epígrafe utilizada 

na abertura deste capítulo retrata uma indefinição temporal atribuída à situação do fazer 

docente na EJA, ou seja, independente do momento, não existem caminhos capazes de 

proporcionar resultados coerentes e significativos aos alunos jovens e adultos senão 

considerando-se os anseios que os tomam em sua contextualidade histórica e política. Mais 

que isto, compete aos profissionais atuantes nessa modalidade de ensino a capacidade sensível 

de perceber as singularidades nela existentes e de considerá-las em suas ações, encontrando 

nisto ―os veios‖ para a obtenção dos tão almejados ―saltos‖. 

É partindo desta compreensão que nos
9
 dispomos a enveredar pelo universo docente e 

a buscar entender, na amplitude desse universo, especificidades que definem a forma como os 

professores atuantes na EJA pensam o seu fazer, como percebem a docência que desenvolvem 

nesta modalidade específica de ensino.  

Assim, ao constituirmos uma experiência docente no âmbito da EJA, pautada por 

inquietações, angústias, limitações, mas, também, por buscas, estudos, aprofundamentos, 

percebemos que o sentido de incompletude nos serviu como trampolim, impulsionando-nos a 

um conhecimento específico e mais consistente sobre aquele novo contexto profissional em 

que nos inseríamos. Isto nos propiciou segurança, independência, domínio e inovação sobre 

nossa prática. A atuação como formadora junto a professores também responsáveis pelo 

ensino em turmas de jovens e adultos, no entanto, nos fez perceber que esta realidade não 

acometia a todos os profissionais inseridos neste ensino, ao contrário, lhes causava dúvidas, 

questionamentos e, por vezes, insatisfações, mas, ao mesmo tempo, placidez, espera, 

acomodação. Se os conhecimentos advindos da formação inicial correspondiam aos anseios 

inerentes à função, estes eram empregados segundo os preceitos técnicos e teóricos que lhes 

são compatíveis. Se assim não ocorria, adaptações eram feitas aos saberes existentes na 

medida do possível, a fim de atender a necessidade percebida. Se esta realidade não 

correspondia aos resultados esperados, dado que não se percebia a aprendizagem almejada ou 

aumentavam os índices de evasão nas turmas, a alternativa consistia em solicitar 

                                                 
9
 A mudança de pessoa gramatical para o plural deve-se ao fato de que, a partir deste momento, trataremos de 

evidenciar todo o desenvolvimento da pesquisa e será esta, portanto, a pessoa empregada para essa construção.      



29 

 

―capacitações‖ junto à equipe escolar, a fim de que se pudesse adquirir ―novas alternativas‖ 

para trabalhar com aqueles alunos.  

Foi neste cenário, portanto, que nos sentimos impulsionadas a conhecer melhor a 

realidade desses professores. Inquietava-nos a ansiedade destes por ―modelos‖ de atividades, 

práticas, formas de atuação a serem ―aplicados‖ aos alunos. O interesse não vislumbrava a 

possibilidade de conhecer a natureza e as singularidades da EJA enquanto modalidade de 

ensino e das particularidades que caracterizam os anseios e as necessidades de aprendizagem 

de seus alunos, a fim de se criar caminhos próprios para o trabalho a ser empreendido, mas à 

―coleta‖ de indicações ―práticas e úteis‖ para a efetivação deste trabalho. Os discursos sobre 

evasão ressoavam abertamente nas falas daqueles profissionais, evidenciando que a ansiedade 

demonstrada visava, sobremaneira, superar essa situação. Havia um desejo de evidenciar a 

contínua busca empreendida por práticas ―diferentes‖ que pudessem impedir essa evasão, 

numa tentativa clara de eximirem-se de qualquer culpabilidade a eles atribuída a este respeito. 

Em meio a isto, era frequente a oferta de cursos pela SUEJA, visando atender às 

solicitações emanadas dessa realidade. Esses cursos, apesar de ocorrerem sob a divulgação de 

formação continuada, apresentavam bem mais um caráter de pontualidade, dada à falta de 

prosseguimento entre as temáticas abordadas em cada encontro, à mudança de formadores em 

função dessas temáticas e à ausência de acompanhamento sobre as orientações propostas. 

Além disso, visavam, sobretudo, atender aos anseios demonstrados pelos professores e, com 

isto, distanciavam-se significativamente da ideia de estudo e aprofundamento sobre a 

contextualização histórica e política anteriormente anunciada como essencial aos saberes e 

aos fazeres que compreendem a docência em EJA.  

Nesse contexto, vivendo uma realidade marcada por dúvidas e questionamentos 

continuamente expressos pelos professores e considerando a nossa própria experiência nesse 

cenário, sentimo-nos impulsionadas a entender, junto a estes profissionais, os seus próprios 

posicionamentos, entendimentos, concepções, sobre a situação na qual se encontravam 

imersos. Ou melhor, como percebiam o ―ser professor da EJA‖ sendo eles os agentes 

principais dessa condição e encontrando-se imersos em um quadro marcado por inquietações. 

Essa aspiração ampliou-se para a possibilidade de identificar uma representação social por 

eles criada sobre ―ser professor da EJA‖, visando, com isto, compreender o modo como 

simbolizam, como concebem esse fenômeno.  

De acordo com Jodelet (2001), as representações sociais são criadas para que 

possamos entender, nos comportar e saber lidar com o mundo a nossa volta. Encontrando-nos 

imersos em um mundo repleto de fatos, objetos e acontecimentos, precisamos lidar com ele e 
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também partilhá-lo com outras pessoas, seja de modo convergente ou por meio de conflitos, o 

que permite compreendê-lo e nele agir. Esta se configura, portanto, na razão pela qual 

construímos essas representações. No entender da autora: 

 

 

elas nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos 

da realidade diária, nos modos de interpretar esses aspectos, tomar decisões e, 

eventualmente, posicionar-se frente a eles de forma defensiva.  
 

 

Explanando o sentido de uma representação social na reestruturação da realidade, 

Abric (1998) coloca que esta representação pode ser entendida como 

 

 

[...] uma visão funcional do mundo, que, por sua vez, permite ao indivíduo ou ao 

grupo dar um sentido as suas condutas e compreender a realidade através de seu 

próprio sistema de referências; permitindo, assim, ao indivíduo se adaptar e 

encontrar um lugar nesta realidade. [...] ela é, ao mesmo tempo, o produto e o 

processo de uma atividade mental, através da qual um indivíduo ou um grupo 

reconstitui a realidade com a qual ele se confronta e para a qual ele atribui um 

significado específico. [...] A representação é um guia para a ação, ela orienta as 

ações e as relações sociais (p.28). 

 

 

Dessa forma, estando os professores diante de um fenômeno que, até certo modo, lhes 

causa estranheza, mas com o qual precisam lidar cotidianamente, há, portanto, um sentido 

bastante coerente para que criem uma representação social e, conforme colocam os autores, 

mantenham-na como direcionadora de suas ações, ao passo que lhes permitam agir, atribuir 

sentido, desenvolver relações e reconstituir sua realidade. 

A partir dessas concepções iniciais decidimos investigar esta realidade docente que 

tanto nos inquietava e que se mostrava promissora a significativas descobertas. Assim, 

respeitando os limites que se impõem a uma pesquisa e contando com um número elevado de 

professores atuantes na EJA em toda a rede estadual de ensino, buscamos evidenciar um 

contexto que nos propiciasse tal investigação. Para isto, consideramos a própria organização 

da SEEC/RN para a administração de sua rede, cuja composição conta com a sede da SEEC, 

localizada na capital do Estado, e mais dezesseis Diretorias Regionais de Educação – DIRED 
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– situadas em diferentes municípios
10

 ao longo do território estadual. Essas Diretorias 

respondem pela orientação e coordenação das escolas existentes no município pólo em que se 

situam e daquelas que se encontram nos municípios adjacentes, intermediando os 

direcionamentos advindos da SEEC/RN.  

Neste quadro, optamos por trabalhar no âmbito da I DIRED
11

, localizada em Natal e 

que compreende em sua circunscrição, além das escolas desta capital, aquelas existentes nos 

municípios de Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Extremoz. Ao elegermos esta DIRED 

consideramos, especialmente, o fato de ser ela a que atende ao maior número de escolas com 

turmas de EJA – dos períodos iniciais – na rede estadual. 

Definido, portanto, o locus da pesquisa, mas observando a extensão que o 

compreende, alguns critérios se fizeram necessários para a seleção das escolas e dos docentes 

que nos proporcionariam o alcance dos dados empíricos necessários. Para isto, especificamos 

como participantes os professores atuantes apenas nos períodos II e III
12

 da modalidade de 

ensino tratada, por trabalharem ao longo do ano letivo com uma única turma e serem 

responsáveis por todas as disciplinas curriculares correspondentes ao período. Ademais, eram 

estes os professores com os quais atuávamos nos cursos de capacitação, sendo eles, portanto, 

os que mais nos interessava investigar. Com tal delimitação, as escolas restringiram-se 

àquelas que possuíam apenas os períodos de ensino mencionados.  

Nesse contexto, ao voltarmos nossa investigação à identificação de representações 

sociais, escolhemos o grupo focal e o procedimento das classificações múltiplas – PCM – 

como percursos metodológicos
13

 a serem utilizados. Essa escolha relacionou-se, além da 

natureza do objeto, com o expressivo número de docentes participantes da pesquisa, o que 

                                                 
10

 São eles: Natal, Parnamirim, Nova Cruz, Ceará-Mirim, João Câmara, Macau, Angicos, Assu, São Paulo do 

Potengi, Santa Cruz, Currais Novos, Caicó, Mossoró, Apodi, Umarizal e Pau dos Ferros. 
 

11
 Na divisão regional para a definição dessas Diretorias, especifica-se a I DIRED como responsável pela Região 

Metropolitana de Natal, ainda que os municípios por ela atendidos não correspondam àqueles constantes da Lei 

Complementar nº 315 de 30/11/2005 (RIO GRANDE DO NORTE, 2009a), que prevê como a atual Região 

Metropolitana de Natal um total de nove municípios: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-

Mirim, Macaíba, Extremoz, Nísia Floresta, São José de Mipibu e Monte Alegre. No contexto educacional, esses 

demais municípios vinculam-se às DIRED localizadas neles próprios – como é o caso de Ceará-Mirim, por 

exemplo, com a 5ª DIRED – ou em territórios mais próximos de suas localizações – como ocorre com Nísia 

Floresta, São José de Mipibu e Monte Alegre circunscritos à 2ª Diretoria, situada em Parnamirim. 
 

12
 Na rede estadual de ensino, a EJA é definida por períodos letivos. Assim, o Período I, corresponde ao 1º ano 

do ensino fundamental e consiste na fase de alfabetização dos alunos jovens e adultos. É realizado, geralmente, 

por meio de programas – estaduais, federais – que se destinam a este fim. Este Período, entretanto, não constitui 

pré-requisito para que o aluno ingresse nos seguintes. Assim, é comum que a matrícula na EJA da rede estadual 

de ensino ocorra com o ingresso do aluno em turmas do Período II, que compreende os 2º e 3º anos do ensino 

fundamental. O Período III, por sua vez, centra-se no trabalho correspondente aos 4º e 5º anos deste ensino. 

Estes dois últimos Períodos são, comumente, os únicos oferecidos nas escolas como correspondentes aos anos 

iniciais do ensino fundamental. 

13
 Maiores explanações sobre esses percursos metodológicos serão encontradas ao longo dos capítulos seguintes, 

quando detalhamos suas realizações durante a pesquisa. 
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exigiu a utilização de procedimentos adequados com esta realidade. Deste modo, 

considerando todas as etapas correspondentes aos procedimentos metodológicos 

mencionados, nossa investigação estendeu-se à totalidade das escolas jurisdicionadas pela I 

DIRED que possuíam os períodos I e II da EJA, no ano letivo de 2008, quando efetuamos a 

busca do material de pesquisa. Nesta busca, visitamos um número de quarenta e seis (46) 

instituições escolares. 

Em relação aos professores, contamos com um total de cento e dez (110) participantes. 

Dessa totalidade, vinte (20) se voltaram à etapa inicial do PCM, que consiste na técnica de 

associação livre de palavras (TALP) – utilizada apenas para a obtenção dos elementos 

necessários à efetivação daquele procedimento – e noventa (90) para a realização de sua 

segunda etapa, centrada nos processos de classificação e categorização. Em meio a estes 

noventa (90), oito (08) participaram também do grupo focal
14

. Vale salientar que, para a 

decorrência da TALP, mantivemos como critério desenvolvê-la com professores apenas dos 

períodos iniciais da EJA, porém, não nos restringimos à rede estadual
15

, sustentando esta 

especificidade apenas para a concretização da segunda etapa do PCM
16

. Assim, no 

desenvolvimento da TALP, atuamos em três (03) escolas estaduais e quatro (04) instituições 

da rede municipal de ensino do Natal, o que resultou em seis (06) e catorze (14) professores, 

respectivamente
17

.     

A definição deste cenário constitui, portanto, o caminho que traçamos para a 

identificação de uma representação social sobre ―ser professor da EJA‖. Tendo em vista, 

contudo, que esta busca impulsiona conhecer a compreensão dos professores sobre essa 

modalidade de ensino e sobre as especificidades que a configuram, partiremos, de ora em 

diante, para a abordagem de alguns dos principais acontecimentos que demarcam a história da 

EJA no cenário nacional, assim como de determinados fatos do contexto estadual. 

                                                 
14

 Por constarem de abordagens e encaminhamentos bastante diferentes, a participação dos professores no grupo 

focal não os impediu, posteriormente, de responderem também às solicitações do PCM. O mesmo, porém, não 

pode ocorrer entre a TALP e o PCM, tendo em vista que aquela já constitui uma etapa deste procedimento.  
15

 Assumimos que a realização da pesquisa centra-se nos professores da rede estadual, porém, considerando que 

a TALP, em meio aos procedimentos metodológicos adotados, apresenta-se apenas como uma etapa voltada à 

coleta das palavras necessárias à segunda etapa do PCM, optamos por manter o maior número possível de 

professores da rede estadual para esta etapa, motivo pelo qual mantivemos os critérios definidos para a escolha 

dos docentes participantes, mas, para a TALP, contamos também com alguns profissionais atuantes em escolas 

municipais.   
16

  Tendo em vista que em nossa proposição metodológica a TALP consiste em uma realização que nos fornecerá 

as palavras necessárias a segunda etapa do PCM – considerada como principal para a pesquisa –, optamos por 

assegurar o maior número possível de professores da rede estadual para esta segunda etapa, motivo pelo qual 

mantivemos os mesmos critérios adotados para a seleção dos professores, mas, na efetivação da TALP, 

contamos também com alguns docentes atuantes em escolas da rede municipal de ensino.    
17

 O detalhamento dos dados referentes aos participantes da pesquisa será ofertado à medida que formos 

descrevendo a realização dos procedimentos, no decorrer da presente produção.  
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2.1   EJA: PONTUANDO SITUAÇÕES... EVIDENCIANDO ACONTECIMENTOS 

 

 

Destacar as dificuldades demonstradas pelos professores para o desenvolvimento de 

suas práticas em turmas de jovens e adultos constitui uma realidade notoriamente presente no 

contexto da EJA, porém, ao realizarmos uma observação mais cuidadosa desse contexto, 

podemos perceber que esta condição docente representa apenas mais um dos muitos aspectos 

pouco favoráveis que acometeram esta modalidade de ensino ao longo do tempo. Desde a 

caracterização dos alunos dela constituintes até as suas condições de oferta e existência, na 

maior parte das vezes em caráter marginal (ROMÃO, 2007; SOARES, 2001), a EJA 

apresenta uma história que conta com relativos progressos, mas, também, com inúmeras 

inconstâncias e indefinições.  

Não constitui nosso intento, na presente produção, de fazer um relato minucioso sobre 

o contexto histórico da EJA, no entanto, mostra-se pertinente evidenciar alguns dos principais 

marcos dessa história, a fim de que se dê uma melhor compreensão desta modalidade de 

ensino no cenário brasileiro atual, bem como de suas singularidades no âmbito estadual. 

Assim, mostra-se relevante considerar que, tendo uma origem que remonta a ação jesuítica na 

aculturação dos nativos, o ensino destinado aos adultos passou a ter maior notoriedade no 

âmbito social a partir da promulgação da Constituição Brasileira de 1824, quando se 

formalizou a garantia de instrução primária gratuita para todos os cidadãos, intensificando os 

movimentos pela consolidação de um sistema público de educação elementar no Brasil, 

incluindo-se nisso, a instrução dos adultos. Apesar da busca pela concretização dos 

dispositivos desta carta magna, no que se refere à educação de adultos, somente trinta anos 

depois se registrou o surgimento da primeira escola noturna a ela voltada.  

Com os processos de industrialização e urbanização emergentes no início do século 

XX, surgiu a necessidade de ingresso da população no mercado de trabalho, destacando-se a 

carência de maiores ofertas escolares para a instrução dessa população. Esta realidade ganhou 

uma significativa atenção após a Constituição de 1934, que estabeleceu a obrigatoriedade e 

gratuidade do ensino primário para todos, inclusive para os adultos. A partir disso, definiu-se 

a urgência em concretizar ações significativas no campo do ensino destinado a estes, 

enfatizando-o como uma questão relevante em meio à política de educação nacional. Com 

isto, várias foram as iniciativas políticas e pedagógicas então voltadas ao alunado adulto, o 

que configurou a década de 40 como áurea para a educação deste alunado (PAIVA, 1985).  
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 Tratando desse impulso ao atendimento do público analfabeto, mostra-se importante 

lembrar que, nesse período, novas concepções também passaram a ser construídas sobre o 

analfabetismo. Entendido, primordialmente, como um mal nacional e uma chaga social, ele 

era colocado como causa e não efeito da situação econômica, social e cultural do país. Nesses 

termos, o adulto analfabeto era retratado como incapaz e marginal, recebendo um tratamento 

social, psicológico e didático semelhante ao destinado às crianças. Com a expansão do 

trabalho educativo designado a esse alunado, foi-se percebendo a necessidade de superação 

desses preconceitos e permitindo o reconhecimento do adulto como agente ativo, capaz de 

raciocinar e resolver seus problemas (BRASIL, 1999). 

Foi, sobretudo, no início dos anos 60 que o país registrou um grande avanço sobre a 

instrução ofertada aos adultos analfabetos com a difusão da educação popular enquanto 

mecanismo de luta pela democratização da escolarização básica. Intelectuais e estudantes 

voltaram-se à perspectiva de desenvolver educação e cultura vinculadas à vivência e às 

necessidades reais em que se encontrava a população, no ideal de conscientização e ensino 

que ultrapassariam o contexto escolar. Este sentido foi reforçado com as ideias do educador 

Paulo Freire, que defendia a necessidade de se definir um novo paradigma teórico e 

pedagógico para a educação de jovens e adultos no Brasil, enaltecendo, principalmente, ―a 

importância da participação do povo na vida pública nacional e o papel da educação para sua 

conscientização” (BRASIL, 2002, p.15). A este respeito, Freire (2001, p.16) argumenta: 

 

 

Educadores e grupos populares descobriram que a Educação Popular é, sobretudo, o 

processo permanente de refletir a militância; refletir, portanto, a capacidade de 

mobilizar em direção a objetivos próprios. A prática educativa, reconhecendo-se 

como prática política se recusa a deixar-se aprisionar numa estreiteza burocrática de 

procedimentos escolarizantes. Lidando com o processo de conhecer, a prática 

educativa é tão interessada em possibilitar o ensino de conteúdos às pessoas quanto 

em sua conscientização. 

 

 

Com o golpe militar, em 1964, essa compreensão foi suprimida em detrimento de uma 

política de educação que visava, sobremaneira, atender aos interesses da política vigente. Com 

isto, foram implantadas medidas para o atendimento ao analfabetismo, ganhando destaque, 

em 1967, o Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL –, bem como a implantação 

do ensino supletivo para todo o território nacional, em 1971 – Lei de Diretrizes e Bases do 

Ensino de 1º e 2º Graus nº 5.692/71. Somente na década de 1980 deu-se a extinção do 

MOBRAL e novos ideais compuseram a educação destinada aos adultos. A atual Constituição 
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Federal, promulgada em 1988, reforçou, em seu artigo 208, a educação como direito de todos, 

assegurando-a, inclusive, para aqueles que não tiveram acesso na idade apropriada.  

Com a homologação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 – 

LDBEN –, através de seus artigos 37 e 38, a EJA foi definida como uma modalidade 

integrante da Educação Básica, dos níveis fundamental e médio, sendo, com isto, suprimida a 

condição principal de ―ensino supletivo‖ antes assumida. O sentido de ―educação‖ ao invés de 

ensino propiciou um olhar mais amplo sobre o trabalho a ser desenvolvido, permitindo uma 

atenção às peculiaridades concernentes à modalidade. A garantia dessa educação pelo poder 

público também se mostrou evidente: 

 

 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que 

não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições 

de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si 

(BRASIL, 2006, p.17).  

 

 

Apesar desses avanços, a instituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério
18

 – FUNDEF –, voltou-se unicamente ao 

ensino fundamental ―regular‖, evidenciando, novamente, uma distinção entre as etapas e 

modalidades de ensino componentes da educação básica, dentre elas, a EJA. Assim, pregava-

se uma relação equivalente entre estas etapas e modalidades, porém, na prática, o que se 

destacava era uma distinção expressiva e, novamente, uma consideração maior do ensino 

fundamental destinado às crianças. No caso da EJA, sua oferta e manutenção ficaram a cargo 

dos estados e municípios, o que gerou desconforto e um relativo retrocesso à modalidade, 

tendo em vista as dificuldades financeiras vividas por estes para a garantia desse atendimento. 

Diante desta realidade e das pressões dela decorrentes, a instituição de programas federais 

ressurgiu no âmbito da EJA, neste caso, como apoio financeiro, através do Programa 

Recomeço
19

, implantado em 2001 e voltado aos estados do norte e nordeste.   

                                                 
18

 Instituído pela Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996, regulamentado pela Lei nº 9.424, de 

24 de dezembro do mesmo ano e pelo Decreto nº 2.264, de 27 de junho de 1997. Foi implantado em 1º de janeiro 

de 1998 e vigorou até dezembro de 2006 (BRASIL, 2009). 
19

 O Programa Recomeço foi instituído em fevereiro de 2001 e consistia no repasse de verbas para atender todos 

os estados do norte e nordeste, totalizando 14 estados e 389 municípios de microrregiões com Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH – inferior a 0,5%. Em 2003 esse programa foi substituído pelo Fazendo 

Escola, um programa de apoio aos sistemas de ensino para atendimento à EJA que consistia na transferência, em 
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Podemos observar que, de algum modo, a EJA sempre esteve atrelada a situações 

circunstanciais e, mesmo legalmente institucionalizada, deparou-se novamente com carências 

e necessidades que reforçaram sua condição marginalizada no contexto educacional. Neste 

caso, entretanto, em virtude de outras etapas de ensino
20

 terem sido também afetadas, várias 

foram as mobilizações, a fim de que toda a educação básica pudesse ser contemplada com as 

proposições federais, o que veio a ocorrer a partir de 2007, com a implantação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação
21

 – FUNDEB.    

Eventos como a Conferência Internacional de Educação de Adultos – CONFINTEA –, 

contando com sua VI realização em 2009, demarcaram resultados importantes para a EJA ao 

longo do tempo, sobretudo, ao propiciar discussões pertinentes à natureza, às funções, às 

carências e aos encaminhamentos destinados a esta modalidade de ensino nas mais distintas 

realidades territoriais.  

Assim, permeada por essas inconstâncias, a EJA foi se constituindo e se firmando nos 

sistemas educacionais dos municípios e estados brasileiros. No caso específico do estado do 

Rio Grande do Norte, sua história também se mostra marcada por diversos momentos de 

ascensão e retrocesso, sobretudo, pela corrente implantação de programas e campanhas para o 

atendimento da população analfabeta. Apesar disso, o referido estado se destaca por ter sido 

palco de experiências pioneiras, principalmente, a partir da década de 60
22

. Na Proposta 

Curricular para o Ensino Fundamental do Estado do RN, elaborada no ano de 1996, encontra-

se o registro de algumas das ações empreendidas no então ensino supletivo, no âmbito 

estadual, ao longo dos anos 70:  

                                                                                                                                                         
caráter suplementar, de recursos financeiros em favor de estados, Distrito Federal e municípios, destinados a 

ampliar a oferta de vagas no ensino fundamental de jovens e adultos e propiciar o atendimento educacional com 

qualidade aos alunos matriculados nessa modalidade de ensino, nos estados e municípios, conforme o censo 

escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP/MEC (BRASIL, 2008). 
 

20
 Educação Infantil e Ensino Médio. 

 

21
 O FUNDEB atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio. Substituto do FUNDEF está em vigor 

desde janeiro de 2007 e se estenderá até 2020. Constitui um importante compromisso da União com a educação 

básica, na medida em que aumenta em dez vezes o volume anual dos recursos federais. Além disso, materializa a 

visão sistêmica da educação, pois financia todas as etapas da educação básica e reserva recursos para os 

programas direcionados a jovens e adultos (BRASIL, 2009a). 
22

 Podemos mencionar como exemplo: a campanha ‗De pé no chão também se aprende a ler‘, realizada na 

Cidade do Natal entre 1961 e 1964; a criação do Centro de Cultura Popular localizado também em Natal 

concomitantemente à Campanha; a Alfabetização de adultos ocorrida no Município de Angicos nos anos de 1962 

e 1963, tendo como base as propostas de ensino defendidas por Paulo Freire; a implantação de campos de 

educação popular abrangendo os meios de comunicação de massa, como o rádio e a televisão, dentre eles, o 

Curso de Madureza ao nível ginasial, pelo rádio, e o Projeto SACI, em convênio com o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais e a Secretaria Estadual de Educação, em 1975, em meio a outros (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1996). 
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A SEC assumiu o ensino supletivo a partir da década de 70 com a emissão do 

Projeto Minerva, mediante convênio com o SER-MEC. Em 1971 promoveu um 

curso preparatório aos exames de madureza de 1º grau com 12 meses de duração; 

em 1972 firmou convênio com a UFRN e INPE para promover um curso, via rádio 

e TV, destinado a suprir escolarização ao nível de 1º grau, para professores não 

titulados no projeto SACI. Nesse mesmo ano foi firmado convênio com o 

MOBRAL para dar início ao programa de Educação Integrada. [...] Em 1974, foi 

estabelecido um convênio entre o DSU-MEC e a SEC/RN para implantar os 

Centros de Estudos Supletivos, em caráter experimental, com atendimento de 5ª a 

8ª séries do 1º grau e assumiu, com a criação da Comissão Estadual de Exames 

Supletivos, os Exames de Educação Geral em nível de 1º e 2º graus (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1996, p.12).  

 

 

 Mostra-se notório o caráter pontual que acometia as ações educacionais destinadas aos 

adultos. Refletindo as indefinições do sistema macro, os microssistemas estaduais e 

municipais acabavam também por atender aos analfabetos mediante intervenções por meio de 

projetos e programas de duração determinada. Mais tarde, a criação de exames supletivos 

veio, do ponto de vista prático, amenizar essas inconstâncias, apesar de o aspecto pedagógico 

representar uma questão que mereceria uma cuidadosa observação. Evidenciando esta 

realidade, consta também no documento da Proposta Curricular:  

 

 

[...] o ensino supletivo, mesmo integrado ao sistema oficial de educação, tem sido 

relegado a programas, cursos e campanhas que se caracterizam pela descontinuidade 

do processo pedagógico, do ensino-aprendizagem e dos conteúdos de conhecimento 

científico. 

 

 

 A compreensão dessas ações era, portanto, de ―ensino supletivo‖, mostrando-se aquém 

da natureza educacional realmente requerida para o trabalho com os jovens e adultos 

analfabetos. Nesse contexto, a Subcoordenadoria de Ensino Supletivo – SUESU – retratava o 

setor responsável pelo desenvolvimento e a coordenação desses empreendimentos no contexto 

estadual. No início dos anos 2000, tendo em vista as mudanças que acometiam o cenário 

social e as novas exigências impostas ao âmbito educacional, essa subcoordenadoria sofreu 

modificações, visando corresponder à nova realidade que então se instituía, passando a 

denominar-se Subcoordenadoria de Educação de Jovens e Adultos – SUEJA – e a assumir, 

também, atividades mais amplas, direcionadas ao atendimento desta modalidade de ensino, 

dentre elas, a capacitação de professores. 
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 Nesse processo de reestruturação, a SUEJA, enquanto o órgão da Secretaria de Estado, 

da Educação e da Cultura do Estado do Rio Grande do Norte responsável pelo atendimento 

educacional à população jovem e adulta deste estado, define-se pela implementação de:  

 

 

[...] uma política voltada para a universalização da educação básica e erradicação do 

analfabetismo. [Para isso] vem adotando várias iniciativas no âmbito de sua 

abrangência [...] para elevar a produtividade do sistema educacional, aumentando o 

nível médio de escolarização dos jovens e adultos brasileiros propiciando a sua 

integração no sistema produtivo. Na perspectiva de adequar-se ao vertiginoso 

processo de mudanças ocorridas na sociedade contemporânea, ocasionada pelo 

avanço tecnológico, globalização da economia e novos padrões de organização do 

trabalho, assim como atender às exigências da reforma educacional em implantação 

[...] vem redimensionando suas funções tendo em vista as novas competências que 

passam a ser exigidas para a qualificação dos profissionais e a preparação de 

cidadãos aptos a conviver e a trabalhar na complexidade da vida cotidiana (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2002, p.5). 

 

 

No ano de 2002, quando ocorreu uma ampla divulgação das atividades desenvolvidas 

pela SUEJA no âmbito estadual, esta Subcoordenadoria contava com uma diversidade de 

ações implantadas e em desenvolvimento, dentre elas: o Programa Especial de Educação de 

Jovens e Adultos – PROEEJA –, que tinha como meta alfabetizar alunos jovens e adultos em 

diversos municípios do estado; a oferta de Centros de Educação de Jovens e Adultos nos 

municípios de Natal, Currais Novos, Caicó e Mossoró, enquanto instituições voltadas 

exclusivamente para este atendimento; a oferta de exames supletivos visando à certificação 

nos ensinos fundamental e médio aos jovens e adultos não concluintes destas etapas de ensino 

em idade própria; o Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem 

– PROFAE –, responsável pela complementação do Ensino Fundamental a esses 

trabalhadores; a ampliação do ensino médio na modalidade EJA; a construção de uma 

proposta curricular para o ensino fundamental da EJA; além da capacitação de professores e 

aquisição de materiais didático-pedagógicos fazendo uso dos recursos advindos do programa 

Recomeço (RIO GRANDE DO NORTE, 2002). 

 Convém ressaltar que, além de iniciativas próprias relacionadas às propostas estaduais, 

a SUEJA centrava-se, também, na execução de programas federais, os quais destinavam 

recursos específicos a serem empregados. Neste cenário, ganhou evidência a ―formação 

continuada‖ de professores, concretizada na oferta de cursos de capacitação em diferentes 

municípios pólos do território estadual e detida em cada um dos programas e projetos aos 

quais se vinculavam os professores. Esta realidade se estendeu ao longo dos anos e, salvo a 
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extinção ou modificação de um ou outro desses programas ou projetos, manteve-se no âmbito 

da Secretaria Estadual, perfazendo o que depois se definiu como Programa de Qualificação 

Profissional do Magistério Público Estadual, constante dos artigos 42 e 43 da Lei 

Complementar nº 322/2006, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 

Magistério Público Estadual (RIO GRANDE DO NORTE, 2009). 

 Este breve relato histórico sobre a EJA, tanto no cenário nacional quanto no estadual, 

permite confirmar o caráter de inconstância e indefinição que marcou a existência desta 

modalidade de ensino ao longo do tempo. Apesar de sua origem remeter-se a períodos 

remotos, o decurso dos acontecimentos foi constituído por rupturas, instabilidades e ações 

que, se em determinadas circunstâncias evidenciavam avanços, logo em seguida sofriam 

momentos de retrocesso, de recuo, de infertilidade. Observar a realidade da EJA no cenário 

nacional permite perceber que sua demarcação como modalidade da educação básica, a partir 

do ano de 1996, com a promulgação da LDBEN nº 9.394, refletiu resultados significativos 

nos sistemas municipais e estaduais de ensino. Ainda que várias tenham sido as dificuldades 

geradas em função das imprecisões financeiras que se seguiram, o espaço destinado à EJA 

dentro das instituições escolares desses sistemas mostrou-se instalado.  

No caso específico do Rio Grande do Norte, podemos perceber as mudanças que, 

paulatinamente, foram se enraizando na compreensão sobre o trabalho a ser destinado à 

modalidade. Do olhar voltado estritamente ao caráter compensatório dos exames supletivos, 

passou-se para uma nova concepção sobre a EJA, alcançando transformações que atingiram 

desde seus aspectos estruturais, como a substituição da SUESU pela SUEJA, até a 

preocupação com a qualidade e a ampliação do ensino ofertado nas escolas ao alunado jovem 

e adulto, destacando-se, nesse ínterim, um interesse pela ―formação‖ dos professores 

destinados ao ensino desses alunos.    

Nesse contexto, ao se utilizarem dos professores já vinculados à rede de ensino para a 

atuação na EJA, mostrava-se necessário que os próprios sistemas observassem o trabalho 

ofertado ao novo público com o qual esses profissionais passaram a atuar. Não havendo, 

portanto, professores com uma formação específica para o alunado jovem e adulto, surgiu a 

necessidade de se evidenciarem mecanismos para o suprimento desta lacuna. Os processos de 

formação ao longo do percurso mostraram-se como o caminho mais propício a ser utilizado, o 

que passou a se efetivar no sistema estadual de ensino do Rio Grande do Norte por meio dos 

cursos de capacitação outrora apresentados, sob a definição de formação continuada.   



40 

 

 Imersos neste cenário, ainda que sob outra perspectiva, encontravam-se – e ainda se 

encontram – os professores numa interação direta com a prática e com as novas exigências 

que o trabalho passou a evidenciar. É esta realidade que nos interessa explorar.     

 

 

2.2  A DOCÊNCIA NA EJA: OUTRAS SÃO AS NECESSIDADES, SERÃO OUTROS OS  

       SABERES? 

 

 

 Ao considerarmos o decurso da EJA deparamo-nos com uma história peculiar que se 

remete às origens daqueles que a compõem enquanto estudantes. Práticas específicas são 

requeridas para o trabalho educativo de alunos jovens e adultos que, se por um lado 

encontram-se ainda na busca de conhecimentos formais básicos, por outro derivam de uma 

vivência social que os habilita a agirem visando à satisfação de suas necessidades. Constitui, 

assim, tarefa do professor a ponderação de todas essas singularidades para o desenvolvimento 

dos processos de ensino e de aprendizagem com os quais deve lidar em seu fazer pedagógico. 

Esta atuação, contudo, não se configura em algo simples de ser administrado. 

 Discorrendo sobre a realidade que caracteriza a EJA e a particularidade de seu 

alunado, Oliveira (2001, p.15-16) assim se posiciona: 

 

 

O tema ―educação de pessoas jovens e adultas‖ não nos remete apenas a uma 

questão de especificidade etária, mas, primordialmente, a uma questão de 

especificidade cultural. Isto é, apesar do corte por idade (jovens e adultos são, 

basicamente, ―não-crianças‖), esse território da educação não diz respeito a 

reflexões educativas dirigidas a qualquer jovem ou adulto, mas delimita um 

determinado grupo de pessoas. [...] o adulto – para a educação de jovens e adultos – 

não é o estudante universitário, o profissional qualificado que freqüenta cursos de 

formação continuada ou de especialização. [...] ele é geralmente o migrante que 

chega às grandes metrópoles provenientes de áreas rurais empobrecidas [...] que 

busca a escola para alfabetizar-se ou cursar algumas séries do ensino supletivo. E o 

jovem, apenas recentemente incorporado ao território da antiga educação de adultos, 

não é aquele com uma história de escolaridade regular, vestibulando ou aluno de 

cursos extracurriculares em busca de enriquecimento pessoal. [...] ele é também um 

excluído da escola, porém geralmente incorporado aos cursos supletivos em fases 

mais adiantadas de escolaridade, com maiores chances, portanto, de concluir o 

ensino fundamental ou mesmo o ensino médio.  

 

 

Em vista disso, mostra-se notório que o trabalho escolar destinado a esses alunos 

carece de um desenvolvimento distinto daquele que transcorre no processo regular de 
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escolarização. É comum que os alunos imersos na EJA apresentem habilidades e dificuldades 

diversas nas situações de aprendizagem se comparados às crianças, porém, é perceptível 

também a capacidade reflexiva dos mesmos sobre o conhecimento com o qual passam a lidar 

e sobre seus próprios processos de aprendizagem em decorrência da etapa de vida em que se 

encontram e das experiências adquiridas a partir de suas interações no/com o mundo 

(OLIVEIRA, 2001). Esta realidade particulariza, portanto, a maneira como se deve ver e atuar 

com as questões de aprendizagem a eles destinadas, refletindo, assim, na natureza do trabalho 

requerido ao professor. 

 Um fato que não pode ser descartado nesta situação, no entanto, é que não basta 

considerar apenas a diversidade de idade, interesses e conhecimentos desses alunos. É preciso 

ponderar a condição cultural que demarca sua existência, sua natureza, sua história 

(OLIVEIRA, 2001; GIOVANETTI, 2005; SOARES, 2001). Os alunos da EJA carregam 

consigo o estigma da exclusão escolar. Pelos mais diferentes motivos, representam alunos que 

precisaram se ausentar da escola e que a buscam novamente impulsionados pelas ―perdas‖ 

sociais que os tomam continuamente em função desses ―não saberes‖ que os acompanham. 

São marcados pelo discurso da ―evasão‖. São aqueles que, por distintas razões, encontram na 

escola um porto para suas inquietações, mas que, às vezes, precisam deixá-la em um lugar 

inferior na lista de suas prioridades, podendo se desfazer da condição de alunos mediante 

outras necessidades. É preciso, todavia, que não sejam esses discursos os direcionadores do 

trabalho voltado a esses alunos. Faz-se necessária uma ampliação do olhar a eles destinado. 

A historicidade dos alunos da EJA e as marcas que os acompanham precisam ser 

conhecidas e, sobretudo, consideradas, ao se pensar os processos de ensino que lhes deverão 

ser ofertados. Não basta, contudo, que seja este o único olhar destinado à EJA ou que as 

ponderações sobre a natureza desta modalidade de ensino se restrinjam à sala de aula. É a 

escola a instituição que a recebe. Como diz Oliveira (2001, p.20), um dos primeiros pontos 

que necessita ser observado quando se volta o olhar para a EJA, é a ―adequação da escola para 

um grupo que não é o ‗alvo-original‘ da instituição.‘‖ 

 Ao discorrer sobre as marcas identitárias desta modalidade de ensino, Giovanetti 

(2005) recorre às características oriundas da educação popular, definindo duas questões 

básicas que decorrem dessa relação: a origem social dos educandos, ou melhor, o fato de 

pertencer às camadas populares e a concepção que permeia a maioria das ações voltadas à 

EJA, centradas no ideal de educação enquanto um processo de formação humana. De acordo 

com a autora, essas são questões que precisam ser conhecidas por todos aqueles destinados ao 

trabalho com a EJA, a fim de que se superem as visões negativistas sobrepostas a esta 
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modalidade de ensino e se enalteça o seu intento maior: o de educação, de formação, de 

humanização. Nas palavras de Arroyo (2001, p.121), é preciso ―reeducar o olhar docente para 

ver os educandos e educandas em suas trajetórias não apenas escolares, mas também de vida, 

sua condição de sujeitos sociais e culturais, de direitos totais.‖ 

 Ampliando esta argumentação, Giovanetti (2005) acrescenta que, ao se respaldar nas 

referências da Educação Popular, a EJA pode vivenciar uma nova forma de conceber as 

camadas populares, pois o foco passa a ser invertido: da negatividade atribuída à carência dos 

alunos, volta-se o olhar para os meios capazes de proporcionar a resistência e a superação 

desta condição – discurso também presente nas obras de Paulo Freire. Assim, ―os alunos da 

EJA passam a ser compreendidos e apreendidos como sujeitos socioculturais‖ (p.250). 

No entender de Arroyo (2005), é necessário que avancemos na compreensão das 

especificidades da EJA, especialmente, para que possamos superar visões restritivas que 

marcaram seus alunos negativamente ao longo do tempo. De acordo com o autor: 

 

 

por décadas, o olhar escolar os enxergou apenas em suas trajetórias escolares 

truncadas: alunos evadidos, reprovados, defasados, alunos com problemas de 

frequência, de aprendizagem, não concluintes. [...] Com esse olhar escolar sobre 

esses jovens-adultos, não avançaremos na reconfiguração da EJA (p.23). 

  

 

No caso específico desta pesquisa, essas afirmações nos impulsionam a refletir sobre 

as condições e concepções dos professores dela participantes ao assumirem as turmas de 

jovens e adultos e nos remetem ainda aos questionamentos e às inquietações por eles 

demonstrados nos cursos de capacitação – conforme explanado anteriormente.  

Observamos, no decorrer das abordagens, que a regulamentação da EJA enquanto 

modalidade de ensino e, portanto, legalmente integrante do âmbito escolar, figura um período 

muito curto, período este concomitante ao de maior discussão sobre sua natureza e, mais que 

isto, sobre seu pertencimento ao espaço escolar. Isso nos remete a considerar as dificuldades 

enfrentadas pelos professores ao assumirem turmas de jovens e adultos sem que para isto 

tenham recebido uma preparação prévia, uma formação mínima
23

 contemplando as 

singularidades destes enquanto educandos. Remete-nos, ainda, a pensar sobre a fragilidade 

                                                 
23

 Os professores atuantes nos primeiros períodos da EJA são, geralmente, advindos do curso de Pedagogia, que 

corresponde ao curso formativo dos profissionais voltados à atuação nos anos iniciais do ensino fundamental e, 

portanto, tem seu foco, tradicionalmente, centrado no ensino de crianças. Esta realidade denuncia, então, uma 

carência desses professores quanto ao conhecimento sobre os processos de ensino e de aprendizagem 

concernentes às especificidades do alunado jovem e adulto. 
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vivida por esses profissionais ao enfrentarem um alunado específico sem o conhecimento da 

história e das peculiaridades que demarcaram a constituição da EJA ao longo do tempo e que 

caracterizam sua existência, suas definições enquanto modalidade de ensino e, sobretudo, as 

formas de atuação no trabalho educativo com esses alunos.  

Ponderar essa realidade nos impulsiona a refletir sobre o significado de um contexto 

formativo para os docentes atuantes na EJA, porém, não todo e qualquer modelo formativo, 

mas aquele que permita a construção de conhecimentos significativos sobre a modalidade de 

ensino em sua especificidade e as formas de atuação com seu alunado. Mais que isto, sobre o 

legado histórico e político que compreende esta modalidade de ensino, tecendo considerações 

sobre seus reflexos na atualidade, sobre o próprio cenário atual em que se encontra imersa e, 

ainda, sobre as novas configurações que vêm marcando as turmas de EJA nesse cenário. Essas 

considerações definem, portanto, um sentido formativo mais amplo e sistemático, distante do 

caráter pontual e prático em que se detém a SUEJA na oferta de seus cursos de capacitação. 

Entretanto, sendo essas capacitações os meios a que se atêm os professores na busca de bases 

para o trabalho na EJA, mostra-se pertinente, portanto, a nossa busca por entender a relação 

que esses profissionais têm construído sobre a docência nesta modalidade de ensino.   

Conforme colocam alguns autores (ARROYO, 2001; 2005; OLIVEIRA, 2001; 

GIOVANETTI, 2005), os jovens e adultos precisam ser reconhecidos por suas condições de 

indivíduos socioculturais e não de alunos mal sucedidos e este reconhecimento tende a aflorar 

pautado pelas concepções e pelos conhecimentos mais aprofundados que possam ser 

adquiridos sobre a EJA como um todo. Aos professores que se localizam na ―docência da 

EJA‖ compete, portanto, a aquisição dessas bases essenciais, principalmente, se pretendem 

dar continuidade a sua atuação nesta modalidade de ensino. 

Considerar a necessidade desse conhecimento nos permite, assim, evidenciar o sentido 

da própria EJA enquanto modalidade de ensino para esses professores. O que conhecem sobre 

esta modalidade? Como se localizam nesse contexto? Desse modo, se o conhecimento sobre a 

natureza e a especificidade da EJA representa uma base essencial para a docência nesse 

cenário, este se mostra, portanto, o caminho mais significativo para que ocorra uma 

aproximação ao que esses docentes pensam e como concebem o ―ser professor da EJA‖.  

Foi nesta perspectiva que demos início aos primeiros passos em busca dos dados 

empíricos desta pesquisa. Para isto, utilizamos um dos encontros de capacitação que então 

acontecia, atuando com um grupo específico de professores da EJA correspondente aos 

critérios de seleção anteriormente definidos para esta realização. Buscamos, assim, perceber 

como os professores se localizam em relação à EJA, à natureza desta enquanto modalidade de 
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ensino e às características que a singularizam no contexto educacional. Este procedimento 

consistiu, portanto, na efetivação do grupo focal, o primeiro percurso metodológico utilizado 

em nossa investigação. É sobre ele que discorreremos no item que segue.  

 

 

2.3  GRUPO FOCAL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES     

 

 

O grupo focal consiste na reunião de um conjunto de pessoas selecionadas de acordo 

com critérios voltados ao desenvolvimento de uma pesquisa com o objetivo de discutir um 

determinado tema. Na decorrência da(s) sessão(ões), essas pessoas voltam-se à discussão de 

temáticas do intento da investigação, porém diretamente relacionados com suas experiências 

pessoais (POWELL e SINGLE
24

, 1996, apud GATTI, 2005).  

Assim, ao buscarmos identificar a representação social que os professores possuem do 

―ser professor da EJA‖, percebemos a possibilidade de iniciar a investigação aproximando-

nos deste fenômeno através das ideias que esses professores apresentam acerca da EJA 

enquanto modalidade de ensino e do que conhecem a respeito desta. Para isto, utilizamos o 

grupo focal, acreditando que a interação entre os participantes, proporcionada por este 

procedimento, permite que sejam expostas opiniões pessoais sobre o assunto abordado, mas, 

também, refutações, complementos, ampliações, sugestões, de modo que a relação 

estabelecida em seu desenvolvimento favorece ao pesquisador identificar, de forma 

abrangente, a maneira como pensam e se posicionam os participantes em relação ao tema 

sugerido. Como explica Gatti (2005), ―os grupos focais são particularmente úteis ‗quando se 

quer explorar o grau de consenso sobre um certo tópico. [...] quando se quer compreender 

diferenças e divergências, contraposições e contradições‘‖ (p.10). 

Ao tratar da importância desse procedimento no desenvolvimento de pesquisas 

qualitativas, a autora acrescenta que seu uso 

 

 

[...] permite compreender processos de construção da realidade por determinados 

grupos sociais, compreender práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, 

comportamentos e atitudes, constituindo-se uma técnica importante para o 

conhecimento das representações, percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, 

preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no trato de uma dada questão por 
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 POWELL, R. A.; SINGLE, H. M. Focus groups. International Journal of Quality in Health Care, v.8, n. 5, 

1996. p. 499-504. 
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pessoas que partilham alguns traços em comum, relevantes para o estudo do 

problema visado. A pesquisa com grupo focal, além de ajudar na obtenção de 

perspectivas diferentes sobre uma mesma questão, permite também a compreensão 

de ideias partilhadas por pessoas no dia a dia e dos modos pelos quais os indivíduos 

são influenciados pelos outros (p.11). 

 

 

A concepção que os professores possuem sobre a EJA retrata uma realidade que, 

apesar das formas distintas com que cada um se integrou ao contexto desta modalidade de 

ensino enquanto espaço de atuação profissional, remete a uma temática comum a todo o 

conjunto desses professores. Assim, apreciar uma discussão acerca da EJA por um grupo de 

docentes nela atuantes significa identificar, além das percepções individuais expostas, a 

maneira como os demais participantes reagem e se colocam sobre estas exposições, com o que 

corroboram e do que discordam, destacando, com isto, uma visão mais ampla a respeito das 

descobertas necessárias à pesquisa. 

É importante considerar que o grupo focal não se constitui em uma entrevista coletiva, 

portanto, não se restringe à exposição de questões a serem respondidas para o pesquisador, 

mas a um momento de trocas efetivas no grupo. O papel do pesquisador consiste no 

direcionamento da técnica, criando condições para que a discussão flua, para que os 

participantes se situem e exponham suas perspectivas, não devendo, nesse contexto, opinar 

sobre ou criticar as falas emanadas. Além disso, o assunto abordado na pesquisa deve ser 

informado de maneira vaga ao se iniciar a sessão, para que não se elaborem ideias prévias 

sobre as considerações a serem feitas no decorrer desta (GATTI, 2005). 

De acordo com a autora
25

, o grupo deve ser composto baseado em características 

homogêneas dos participantes, porém, com variação suficiente para que opiniões diversas 

possam aparecer. A este respeito, Kitzinger
26

 (1994, apud Gatti, 2005, p.39-40) coloca:         

―a diferença entre participantes também permite observar não só como as pessoas teorizam 

sobre seu próprio ponto de vista, como também a maneira como o fazem em relação a outras 

perspectivas e como põem suas próprias ideias ‗para trabalhar.‘‖ Ademais, na composição do 

grupo, o pesquisador deve sempre levar em conta opiniões que se associem à pesquisa. Para 

tanto, recomenda-se contar com um número entre seis e doze pessoas, a fim de que não haja 

dispersões ou dificuldades de participação com grupos muito extensos ou limitação nas 

discussões em virtude de um número restrito de partícipes. É importante, ainda, que se faça 
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 Op. cit., idem 
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 KITZINGER, Jenny. The methodology of focus groups: the importance of interaction between research 

participants. Sociology of Health and Illness, v. 16, n. 1, 1994. 
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inicialmente um registro de algumas características dos participantes, para melhor precisar 

quem foram os componentes do grupo. 

Para que o procedimento transcorra de forma coerente com os objetivos da 

investigação, mostra-se importante que o pesquisador elabore previamente um roteiro com os 

tópicos a serem evidenciados
27

. Entretanto, a flexibilidade deve ser um aspecto essencial a ser 

considerado, tanto na ordem de abordagem desses tópicos, quanto nos acréscimos ou 

supressões que se façam necessários ao longo das discussões. Cada sessão deve ter uma 

duração mínima de uma hora e meia e máxima de três horas, visando-se evitar 

posicionamentos muito sintéticos ou saturações. Em conformidade com a pesquisa, podem 

acontecer uma ou duas sessões – ou mais, dependendo da subcultura grupal – e todo o 

proceder deve ser devidamente registrado em aparelho de áudio para posteriores transcrições 

e análises (GATTI, 2005).  

Em relação às análises, Gondim
28

 (2002, apud GATTI, 2005, p.43) orienta que o foco 

―são as opiniões surgidas a partir do jogo de influências mútuas que emergem e se 

desenvolvem no contexto dos grupos humanos.‖ Assim, não existe um modelo único e 

acabado para que se realize a análise dos dados oriundos dos grupos focais. A busca dos 

significados constantes desse material vincula-se à ―formação do pesquisador, ao seu estofo 

teórico e a sua criatividade‖ (p. 46). 

 

 

Os pesquisadores procuram verificar quanto ao tema e quanto aos tópicos 

abordados, agrupamentos de opiniões, comparando e confrontando posições, 

extraindo significados das falas ou de outras expressões registradas, analisando a 

vinculação desses agrupamentos com variáveis contempladas na composição do 

grupo (GATTI, 2005, p.47) 

 

 

Deste modo, é possível observar uma relativa liberdade quanto ao método a ser 

empregado para a análise do material sobrevindo do grupo focal, cabendo, portanto, ao 

pesquisador, com base no encaminhamento da investigação e no arcabouço teórico nela 

empregado, definir o que melhor corresponde a sua finalidade. A partir desta consideração, 

optamos, no presente trabalho, por adotar a análise de conteúdo (BARDIN, 1977) como meio 

para a interpretação das falas dos professores participantes desta pesquisa, remetendo-nos as 
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 Explicitamos o roteiro por nós construído no item 1.5, páginas 54-55, quando discorremos sobre a realização 

do procedimento em nosso trabalho. 
28

 GONDIM, Sônia M. G. Perfil profissional e Mercado de trabalho: relação com formação acadêmica pela 

perspectiva de estudantes universitários. Estudos de Psicologia, Natal, v. 7, n. 2, 2002. 
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duas funções que abarcam esta análise: a função heurística e a função de administração da 

prova. A primeira consiste na tentativa exploratória, na propensão à descoberta. ―É a análise 

de conteúdo ‗para ver o que dá‘‖ (p. 30); e a segunda, em hipóteses levantadas que servem de 

diretrizes, apelando para ―o método de análise sistemática para serem verificadas no sentido 

de uma confirmação ou de uma infirmação. É a análise de conteúdo ‗para servir de prova‘‖
29

. 

Assim, este será o método de análise a ser utilizado tanto neste momento, para os dados 

resultantes do grupo focal, quanto posteriormente, quando nos reportaremos àqueles advindos 

do PCM. É a respeito deste método de análise, portanto, que nos deteremos em seguida.  

 

 

2.4   ANÁLISE DE CONTEÚDO: FALAS QUE SE DÃO AOS FATOS  

 

 

 Utilizando-nos da definição atribuída por Bardin (1977), podemos dizer que a análise 

de conteúdo consiste em um conjunto de instrumentos metodológicos, em contínuo 

aperfeiçoamento, utilizados para a interpretação de discursos, de falas, em toda a sua 

diversidade. O fator comum a estes instrumentos encontra-se na ―hermenêutica controlada, 

baseada na dedução: a inferência‖ (p.9). Assim, o processo de interpretação apresenta-se 

vinculado tanto ao rigor da objetividade quanto à fecundidade da subjetividade, cabendo ao 

pesquisador a busca ―pelo escondido, o latente, o não-aparente, o potencial de inédito (do não-

dito), retido por qualquer mensagem.‖
30

 

 Nessa perspectiva, ao realizarmos a análise de conteúdo devemos considerar as 

mensagens organizadas e estruturadas através da linguagem, porém, não nos determos apenas 

em sua semântica, mas, principalmente, nos sentidos atribuídos a essas mensagens 

(FRANCO, 2007). Esta configura, portanto, a característica em que nos respaldamos para a 

utilização deste tipo de análise na interpretação dos materiais coletados para esta pesquisa. Ao 

lidarmos com conteúdos da dimensão simbólica dos participantes, com suas concepções e 

compreensões sobre um determinado objeto, necessitamos adentrar em um contexto mais 

profundo e apurado de suas falas, visando encontrar os sentidos que as compõem, por vezes, 

latentes, porém, bem mais condizentes com suas reais apreensões do que aqueles manifestos.  

No caso específico do grupo focal, quando os professores evidenciam seus 

entendimentos, fazem suas explanações sobre os tópicos abordados, refutam ou corroboram 
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com as demais enunciações realizadas, podem expressar modos de pensar sobre o objeto de 

estudo não explicitados somente nas falas, mas, também, através dos gestos, das expressões, 

dos não-ditos. Muitas dessas mensagens não anunciadas de maneira direta consistem na forma 

como realmente concebem, simbolizam, apreendem o fenômeno tratado. E são elas, portanto, 

instrumentos importantes para a compreensão de um conteúdo mais profundo, significativo, 

oculto nos discursos proferidos. 

Assim, ―ler‖ as entrelinhas, encontrar o não-manifesto abertamente nas palavras, mas 

nas expressões entrecortadas, na continuidade do discurso, nas complementações, nas 

hesitações, tendo como base as inferências, os encaminhamentos perseguidos pela pesquisa, 

além de um olhar acurado ‖pra ver o que dá‖ (BARDIN, 1977, p.30), representa o caminho 

promissor para que atinjamos o pensamento latente, o âmago das concepções dos professores 

sobre a temática proposta e, com isto, os resultados que almejamos. É a busca não somente 

pela fala, mas pelo pensamento dos participantes. Em relação ao grupo focal, enveredamos 

não apenas na exposição, mas no cruzamento de diversas falas à procura dessas mensagens.  

A partir disso, podemos dizer que a análise de conteúdo deve ser utilizada quando se 

quer ultrapassar o aparente significado, a leitura simples do real. Ela visa verificar hipóteses, 

descobrir o que está por trás de cada conteúdo manifesto, extrapolando as aparências. Deste 

modo, as mensagens não se caracterizam apenas por palavras. Ao contrário, os conteúdos 

nelas implícitos podem expressar crenças, valores e emoções, a partir de indicadores 

figurativos. Com base nessa possibilidade, é possível ainda dizer que ―o conteúdo para o 

usuário da análise de conteúdo é como líquido para o químico analista. Tudo está lá e não há 

nada fora. [...] nada mais há o que se fazer do que analisar o que se dispõe‖ (MUCCHELLI
31

, 

apud FRANCO, 2007, p.28).  Essa analogia remete à ideia de que se inicia pela análise do 

conteúdo manifesto, mas sem abdicar daquele ―invisível‖. 

 Desse modo, o que está escrito, falado, mapeado, figurativamente desenhado ou 

mesmo simbolicamente explicitado retrata o ponto de partida para a análise e a interpretação 

dos conteúdos. Além disso, a ―contextualização deve ser considerada como um dos principais 

requisitos, e, mesmo, o pano de fundo no sentido de garantir a relevância dos resultados a 

serem divulgados e, de preferência, socializados‖ (FRANCO, 2007, p.28).  

Além disso, retomando a menção de Bardin (1977) anteriormente utilizada, a 

inferência assume também uma importante finalidade na análise de conteúdo, esteja ela 

direcionada a qualquer um dos elementos básicos do processo de comunicação. Franco (2007) 
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complementa dizendo que além daquilo que é manifesto, os índices postos em evidência são 

inferidos de maneira lógica pelo pesquisador. Desse modo, ao se considerar a descrição como 

a primeira etapa da análise de conteúdo e a interpretação a última, a inferência localiza-se 

como um procedimento intermediário, permitindo que se passe da descrição das 

características do texto à interpretação propriamente dita. Assim, produzir inferências na 

análise de conteúdo tem um expressivo significado, pois: 

 

 

pressupõe a comparação dos dados obtidos mediante discursos e símbolos, com os 

pressupostos teóricos de diferentes concepções de mundo, de indivíduo e de 

sociedade. Situação concreta que se expressa a partir das condições da práxis de 

seus produtores e receptores acrescida do momento histórico/social da produção 

e/ou recepção. (FRANCO, 2007, p.31).   

  

 

Podemos afirmar, a partir disso, que o objetivo da análise de conteúdo é manipular as 

mensagens, seus conteúdos e expressões, visando evidenciar os indicadores que permitam 

inferir sobre outra realidade que não a da mensagem. Essa proposição nos permite entender 

que os enunciados produzidos pelos professores podem direcionar a duas ações específicas: 

compreender o sentido da comunicação através da recepção literal desses enunciados e 

apreender outra significação neles contida, visando encontrar um sentido oculto, resguardado 

em um segundo plano. A análise de conteúdo mostra-se, portanto, como ―um leque de 

apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande 

disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações‖ 

(BARDIN, 1977, p.31).  

Assim, considerando essa disparidade de formas e adaptações que acomete a análise 

de conteúdo, bem como o encaminhamento dado a este trabalho, encontramos na análise 

categorial o ―apetrecho‖ correspondente à busca que almejamos. Ao tratar desta análise, 

Bardin (1977, p.37) a descreve como sendo a que:  

 

 

pretende tomar em consideração a totalidade de um texto, passando-o pelo crivo da 

classificação e do recenseamento, segundo a frequência de  presença (ou de 

ausência) de itens de sentido. [...] é o método das categorias, espécie de gavetas ou 

rubricas significativas que permitem a classificação dos elementos de significação 

constitutivas, da mensagem. É, portanto, um método taxionômico bem concebido 

para [...] introduzir uma ordem, segundo certos critérios, na desordem aparente.  
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Desse modo, com as mensagens organizadas em categorias, torna-se possível perceber 

índices que se mantinham ocultos enquanto os dados permaneciam brutos. A categorização 

possibilita, assim, a diferenciação de elementos pertencentes a um conjunto e seu 

reagrupamento por analogia. A parte comum existente entre esses elementos constitui o fator 

determinante dos agrupamentos (BARDIN, 1977).  

A realização da análise categorial exige, no entanto, o cumprimento de alguns passos 

essenciais, uma vez que sua constituição demanda um processo ascendente de buscas, 

recortes, construções e, sobretudo, sistematizações dos elementos que a definem. Nessa 

configuração, a primeira atividade retrata-se no recorte de conteúdos, ou melhor, na 

decomposição e, em seguida, recomposição que se faz dos relatos para expressar mais 

claramente suas significações. Os elementos resultantes desse recorte constituem as unidades 

de registro, ou seja, os fragmentos de sentidos manifestos através de palavras, expressões, 

temas, entre outros. No entender de Franco (2007), as unidades de registro representam a 

menor parte do conteúdo, cuja ocorrência é registrada de acordo com as categorias. Podem ser 

de diferentes tipos, incluem características que lhes são singulares e, ainda que inter-

relacionadas, devem estar de acordo com a pesquisa.  

A este respeito, considerando o nosso intento investigativo, optamos por trabalhar com 

o ―objeto ou referente‖ enquanto unidade de registro. Segundo Bardin (1977), o ―objeto ou 

referente‖ trata-se de uma unidade de registro expressa em temas-eixo, ao redor dos quais o 

discurso se organiza. ―Neste caso, recorta-se o texto em função destes temas eixo, agrupando-

se a sua volta tudo o que o locutor exprime a seu respeito‖ (p.106). 

Ao desenvolvermos o grupo focal tendo como ênfase conhecer a concepção dos 

professores sobre a EJA e as singularidades que a demarcam enquanto modalidade de ensino, 

seguimos uma lista de tópicos que direcionou as abordagens e discussões efetivadas pelos 

participantes, conforme prevê a realização o grupo focal. Utilizando-nos desses tópicos e das 

inter-relações existentes entre eles, percebemos a possibilidade de recortar o material 

alcançado considerando exatamente o objeto ou referente nele contido, pois notamos que o 

discurso disto resultante ordena-se em torno de ―temas-eixo‖, ou de itens centrais, 

justificando, portanto, a prevalência desta unidade de registro para os recortes necessários à 

interpretação. 

Assim, após a definição destas etapas, chegamos ao momento da análise. De acordo 

com as autoras (BARDIN, 1977; FRANCO, 2007), isto pode ocorrer segundo quatro critérios 

distintos: o semântico, voltado aos temas semelhantes; o sintático, centrado nos verbos e 

adjetivos; o léxico, que visa os sinônimos e os sentidos próximos e, por fim, o expressivo, que 



51 

 

se detém em diversas ―perturbações da linguagem‖. Tendo em vista o material resultante do 

grupo focal e a busca de sentidos que permeia nossa investigação, adotamos o critério 

semântico para a análise do material.  

Por fim, faz-se preciso explicar o caminho seguido para a elaboração das categorias 

utilizadas na análise. Franco (2007) esclarece que a definição das categorias pode ocorrer 

antes ou depois da coleta dos dados. No primeiro caso, as categorias são pré-determinadas em 

função da busca de uma resposta específica por parte do pesquisador; no segundo, esses 

indicadores emergem das falas, do discurso, do conteúdo das respostas dadas pelos 

participantes, o que exige uma consulta constante e cuidadosa do material de análise. Neste 

caso, inicia-se pela descrição do significado e do sentido atribuído pelos participantes, 

passando para a classificação das convergências e divergências existentes. Assim, as 

categorias vão sendo criadas mediante seus surgimentos nas respostas e depois são 

interpretadas à luz das teorias explicativas. 

No caso desta investigação, por dispormos de dois procedimentos distintos a serem 

interpretados à luz da análise de conteúdo – o grupo focal e o PCM –, percebemos a 

possibilidade de utilizar as duas formas de elaboração das categorias e com isto, ampliar nossa 

capacidade de atuação sobre todo o material. Assim, considerando que para a realização do 

grupo focal torna-se necessário um roteiro previamente construído com base no que se 

pretende descobrir – neste caso, o conhecimento que os professores possuem sobre a EJA e as 

singularidades que a demarcam enquanto modalidade de ensino –, optamos por adotar, neste 

momento, o primeiro modelo de elaboração das categorias, construindo-a
32

 anteriormente à 

concretização do procedimento. De acordo com Gatti (2005, p.52), no trabalho com o grupo 

focal, ―as categorias ou os códigos para os quais se buscarão tipos e frequências de menção 

podem ser estabelecidos a priori com apoio nas teorizações desenvolvidas em torno do 

problema, ou nos tópicos do roteiro elaborado para orientar o trabalho dos grupos.‖    

O grupo focal realizado nesta pesquisa constitui, portanto, o item a ser abordado em 

seguida, quando explicitamos sua composição, seu desenvolvimento, a análise do material 

dele oriundo e, sobretudo, os resultados alcançados.  
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 No caso desta pesquisa, apenas uma categoria foi definida para o trabalho com o grupo focal, tendo em vista 

que este procedimento foi aplicado tendo como ênfase apenas conhecer como os professores se posicionam em 

relação à EJA e aos aspectos que a envolvem. 
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2.5   GRUPO FOCAL: DISTINTAS VOZES SE CRUZAM... QUE DISCURSO EMERGE?  

 

 

 Os professores participantes do grupo focal então realizado encontram-se inseridos no 

total de profissionais solicitados à realização do PCM, pois correspondem, também, aos 

docentes da EJA atuantes em escolas estaduais localizadas no locus desta pesquisa. 

Entretanto, compreendem apenas oito (08) do total de cento e dez (110).  

A ocorrência do grupo focal aconteceu no segundo semestre do ano de 2008, em um 

dos encontros de um curso de capacitação ofertado pela SUEJA. Dado que o curso abrangeria 

um total de seis encontros, apresentamos a proposta de realização em um deles e a efetivamos 

na reunião seguinte, decorrido um período de quinze dias de intervalo. Como o curso dirigia-

se aos profissionais atuantes nas funções de supervisão e coordenação pedagógica da EJA, os 

professores presentes restringiam-se aos representantes de escolas onde não existiam aqueles 

profissionais. Essa realidade definiu, portanto, o total de participantes de nossa solicitação, 

porém, correspondeu significativamente ao que é necessário ao procedimento – entre 6 e 12 

participantes. Para essa efetivação, nos reunimos em uma sala de aula que havia disponível na 

mesma escola em que acontecia o evento. 

Antes de iniciarmos as discussões voltadas ao roteiro da pesquisa, requeremos 

algumas informações sobre os professores, visando caracterizar o grupo. Mediante o número 

de participantes do citado procedimento, percebemos a condição de evidenciar integralmente 

os dados que nos foram ofertados, conforme pode ser comprovado na tabela que segue: 

 

 

 

PARTICIPANTES 

 

IDADES 

 

GÊNERO 
TEMPO NA 

DOCÊNCIA 

(ANOS) 

DOCÊNCIA  

NA EJA 

(ANOS) 

 

FORMAÇÃO 

 

TURMA 

Alpínia
33

 49 F 25 20 Pedagogia III 

Cravo 39 M 22 03 Normal Superior III 

Flor-de-lis 36 F 14 07 Licenc. História III 

Gardênia 51 F 25 18 Pedagogia II 

Hortênsia 49 F 21 05 Pedagogia III 

Ninféia 45 F 17 05 Lic. Ciênc. Biológ. III 

Petúnia  47 F 23 02 Pedagogia II 

Saudade 58 F 27 10 Magistério III 
 

                     Tabela 01 – Caracterização dos oito (08) participantes do grupo focal 
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 Considerando a importância de mantermos o anonimato dos professores participantes de nossa pesquisa e 

tendo em vista o número expressivo destes, encontramos na variedade existente de nomes de flores uma 

possibilidade plausível ao nosso interesse. Deste modo, serão esses nomes de flores que identificarão todos os 

participantes ao longo deste trabalho.    
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 Por essa caracterização podemos observar que, conforme aconteceu em toda a 

pesquisa e será mais bem enfatizado na segunda etapa do PCM em função do total de 

participantes desta, há uma prevalência do gênero feminino, demarcando a feminização 

comum no magistério. No que se refere às idades, percebemos uma variação entre os trinta e 

seis (36) e os cinquenta e oito (58) anos, porém, com uma maior concentração na faixa etária 

entre os quarenta e cinco (45) e os quarenta e nove (49) anos, com um total de quatro (04) 

professores, enquanto os demais se subdividem igualmente com idades abaixo dos quarenta 

(40) e acima dos cinquenta (50) anos.  

Remetendo-nos à teoria das estações da vida adulta de Levinson (1978 apud 

Marchand, 2005), essas idades compreendem os períodos entre o estabelecimento social e a 

entrada na meia-idade, marcada por acontecimentos que se estendem entre as definições 

profissionais, familiares, sociais; o período de ponderação entre o que foi realizado e as 

aspirações ainda existentes; até a construção de uma nova estruturação de vida, com o 

culminar do que o autor define por meia-idade.   

Em relação ao tempo de prática docente, podemos considerar que esses professores 

apresentam uma experiência definidora de sua opção profissional, marcada por períodos 

bastante expressivos no exercício dessa atividade, o que varia entre os catorze (14) e os vinte 

e sete (27) anos de experiência, com uma predominância significativa na faixa a partir dos 

vinte anos, quando se conta um total de seis (06) professores. No caso específico de atuação 

na EJA, a realidade se inverte, demonstrando uma maior concentração de docentes com 

experiências entre dois (02) e dez (10) anos. Somente duas professoras apresentam dezoito 

(18) e vinte (20) anos, respectivamente, de prática nessa modalidade de ensino. Esta realidade 

nos permite relacionar esses dados com o fato da EJA ter se expandido mais notoriamente nas 

escolas do sistema estadual a partir de 1997, após a promulgação da atual LDBEN.  

No que se refere à formação inicial, predomina o curso de Pedagogia com quatro (04) 

participantes. Além dele, encontramos o Normal Superior que também se volta ao 

atendimento do primeiro segmento do ensino fundamental. Em contrapartida, deparamo-nos 

ainda com uma professora que possui apenas o curso de Magistério – nível médio – e outras 

duas com formações inespecíficas para o nível de ensino – e, sobretudo, a modalidade – em 

que atuam, refletindo a corrente ausência de atenção, na rede estadual de ensino, quanto à 

correspondência entre esses dois aspectos: formação profissional e etapa/modalidade de 

atuação do docente.  

As turmas em que lecionam esses professores apresentam uma concentração maior no 

período III. Geralmente, neste período são matriculados aqueles alunos que possuem 
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conhecimentos básicos oriundos do universo escolar. O período anterior é procurado por 

alunos não alfabetizados e que buscam, no espaço escolar, a aquisição das noções iniciais 

quanto ao conhecimento sistematizado, em especial, os rudimentos da escrita, da leitura e do 

cálculo. Assim, considerando a sociedade letrada em que vivemos na atualidade, as contínuas 

interações das pessoas com o universo amplo de saberes, bem como a existência de diferentes 

programas e projetos de alfabetização, sejam eles ofertados pelo sistema público ou por 

organizações não-governamentais, ocorre, comumente, um número maior de matrículas para o 

período III nas escolas. 

 Seguindo as orientações para a execução do grupo focal, é possível observar que esses 

participantes correspondem ao que é proposto pelo procedimento quanto aos aspectos da 

homogeneidade, pois todos são professores atuantes na EJA e encontram-se em turmas dos 

períodos iniciais desta modalidade e em escolas da rede estadual de ensino; mas, também, 

garantem uma relativa diversidade por pertencerem a escolas diferentes, localizadas em 

territórios distintos, estarem submetidos a gestões e orientações pedagógicas peculiares às 

instituições em que atuam e apresentarem variações em seus processos de formação inicial.   

 A fim de obtermos um material condizente com nossos objetivos, porém sem dar 

definições específicas a este respeito para os participantes, elaboramos um roteiro de 

encaminhamento contemplando os nossos interesses de pesquisa, mas dissimulado em itens 

vinculados à realidade profissional dos professores. Para isto, utilizamos tópicos abrangentes, 

a fim de permitir maior possibilidade de discussão e alcançar mais amplitude nas colocações. 

Tratando do desenvolvimento do grupo focal, Gatti (2005, p.30) orienta: 

 

 

Para se entrar no tema, um ―aquecimento‖ interessante é propor que cada um dos 

participantes faça um comentário geral sobre o assunto; a partir daí, a troca entre os 

membros do grupo passa a se efetivar. Essa forma de abertura ajuda a ―quebrar o 

gelo‖ entre os participantes, além de propiciar a enunciação de variados pontos de 

vista e a chamada ao diálogo. A questão com que se inicia o trabalho deve ser do 

interesse de todos e apresentar facilidade de resposta para os participantes, criando 

um bom clima para o grupo.  
 

 

Cumprindo essa orientação, após explicarmos sucintamente o propósito da pesquisa e 

a importância da colaboração dos professores, iniciamos com a exposição do primeiro tópico 

de nosso roteiro. A escolha dos tópicos considerou, sobremaneira, a categoria previamente 

criada para o desencadear da investigação neste momento: o contexto da EJA sob o olhar 

docente.  Assim, definimos como tópicos do roteiro: a EJA; os saberes existentes sobre a 
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EJA; as especificidades que demarcam a EJA enquanto modalidade de ensino; o fazer na 

EJA; o ser professor da EJA. A escolha do primeiro tópico deteve-se no que destaca a citação 

acima, centrando-se em um item que permite uma amplitude de comentários e contemplando 

aspectos de conhecimento e de interesse de todos. Na sequência, privilegiamos nos demais 

tópicos aqueles conteúdos correspondentes com as nossas buscas, mas numa abordagem 

relacionada com as falas que eram enunciadas.  É importante mencionar que, apesar do roteiro 

constar de tópicos, a elucidação destes cumpriu-se numa interlocução com as falas dos 

professores, como decorrência das discussões, através de questionamentos que privilegiavam 

aspectos expostos nessas falas, dando uma ideia de continuidade ao assunto, de 

aprofundamento nas abordagens. Essa realização efetivou-se em apenas uma sessão, com 

duração de duas horas e quinze minutos, sendo devidamente gravada em aparelho de áudio. 

 Após a transcrição do material, lançamo-nos à busca dos referentes presentes nas falas, 

considerando a categoria anteriormente estabelecida. Lembrando que esses referentes 

compreendem temas eixo em torno dos quais se encontram estruturadas as falas, 

desenvolvemos uma leitura cuidadosa destas falas, chegando aos seguintes referentes: 

discursos sobre a EJA; o aluno da EJA; ser professor.  

Buscaremos, a partir deste momento, discorrer sobre os recortes dos textos que se 

reportam a cada um desses referentes, elucidando seus conteúdos e sentidos. 

 

 

2.5.1  O contexto da EJA sob o olhar docente 

 

 

 Quando propusemos como categoria compreender a concepção dos professores sobre a 

EJA, pautamo-nos nas abordagens anteriormente apresentadas, cujo teor versa sobre a 

amplitude da EJA, sua natureza, seus propósitos, sua função e a importância desses saberes 

para os profissionais nela imersos. Consideramos, também, o tempo decorrido desde sua 

regulamentação legal enquanto modalidade de ensino, sua sistematização no espaço escolar e, 

sobretudo, o ingresso dos professores nesse meio. Assim, ponderamos a necessidade de 

entender o quanto esses professores conhecem da modalidade de ensino tratada, que aspectos 

desta lhes são significativos e como a localizam no contexto de ensino. Sabendo que na 

efetivação do PCM – procedimento a ser apresentado em seguida – buscaremos identificar a 

(in)existência de uma representação social sobre ―ser professor da EJA‖, acreditamos que a 

compreensão assumida pelos professores sobre a modalidade de ensino em si favorece nossa 
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aproximação sobre a forma como esses profissionais se inter-relacionam com os demais 

aspectos constituintes deste contexto educativo.  

 Nessa perspectiva, observamos que, ao se voltarem a uma definição sobre a EJA, ao 

buscarem explicar em que consiste a modalidade, os professores se remetem ao que conhecem 

sobre a história da EJA, anseiam encontrar nesta história alguns indícios que favoreçam a 

definição almejada. Porém, o discurso não avança. Aqueles profissionais que se arriscam a 

verbalizar seus conhecimentos a respeito, deparam-se com fatos isolados, desconexos, por 

vezes, contraditórios. Isto se evidencia em falas como: 

 

 

Teve aquela... que nunca serviu pra nada somente pra você assinar o nome, né? Que 

nunca chegou a alfabetizar ninguém, né?... Agora a experiência de Paulo Freire foi 

uma experiência conscientizadora que aconteceu aqui nas Rocas, nas Quintas e quer 

dizer... aí alguns políticos, assim, como no caso de Aluísio Alves, que um momento 

crescente foi na política dele (ALPÍNIA).  

 

Também tem aquele Wellington Germano que fala um pouco também dessa questão 

do ―De pé no chão também se aprende a ler‖
34

, né? Que ele falava sobre a 

metodologia de Paulo Freire, né? (PETÚNIA). 

 

 

Percebemos, portanto, uma coletânea de expressões vinculadas aos discursos 

costumeiramente ouvidos, até mesmo nos cursos de capacitação, voltados à explanação de 

experiências exitosas ocorridas, especialmente, no estado do Rio Grande do Norte. Entretanto, 

não se define uma continuidade nos fatos, uma relação entre eles e, mais agravante, um 

domínio do conhecimento retratado e de suas relações com a realidade da EJA. Os professores 

expressam as confusões de ideias que eles próprios vivenciam e saem ―pincelando‖ situações 

sem, contudo, chegarem a concluir o que buscam dizer. ―Teve aquela... que nunca serviu pra 

nada...‖ ―Aquela‖ seria uma campanha ocorrida? Onde? Quando? Não é possível responder. 

O discurso continua tentando encontrar uma oposição que suprima a negatividade destacada 

                                                 
34

 A campanha ―De pé no chão também se aprende a ler‖ aconteceu no governo do prefeito Djalma Maranhão, na 

Cidade do Natal, entre os anos de 1961 a 1963. Destacou-se por ter suas aulas realizadas em pavilhões cobertos 

com palha de coqueiro e chão de barro batido, construídos inicialmente em terrenos baldios existentes no Bairro 

das Rocas e, mais tarde, espalhados por outros pontos da cidade. O conjunto de cinco pavilhões, quatro usados 

para as aulas e um para a recreação, denominava-se de acampamento.  Além dos galpões, cada acampamento 

contava com um aviário e uma horta que forneciam elementos necessários à alimentação dos estudantes. 

Ademais, existiam pequenas bibliotecas volantes que circulavam pelos acampamentos. Nestes, funcionavam 

durante o dia turmas de crianças e à noite, de adultos e de cursos de aprendizes profissionais. Em dezembro de 

1962 foi ainda criado um Centro de Formação de Professores que, além do trabalho destinado a estes, 

encarregava-se da coordenação técnico-pedagógica da campanha. A participação dos comitês de bairro foi 

fundamental em toda essa realização e a repercussão dos resultados alcançados mostrou-se notória em todo o 

território nacional (PAIVA, 1985).  
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anteriormente, ainda que as indefinições novamente venham à tona: ―Agora a experiência de 

Paulo Freire... aconteceu aqui nas Rocas, nas Quintas...‖ A qual experiência de Paulo Freire 

ela se reporta? Quando este autor desenvolveu uma experiência na Cidade do Natal? A 

confusão é a marca de todo o discurso, o desconhecimento é notório. São repetidas palavras, 

nomes ouvidos, porém as falas são marcadas por reticências, por indefinições. 

Explanamos, em momentos anteriores deste documento, a importância que se revela 

ao docente de conhecer um pouco da história que marca esta modalidade, dos objetivos a ela 

vinculados mediante fatores sociais, culturais e políticos que a acometeram ao longo do 

tempo. Acreditamos que um aprofundamento nesses conhecimentos pode beneficiar a 

compreensão da realidade em que atuam esses professores. Mais que isto, pode impulsioná-

los a uma busca, a uma construção profissional que favoreça as suas propostas atuais de 

trabalho, aos encaminhamentos pedagógicos que se dispõem a desenvolver junto aos alunos 

jovens e adultos e, sobretudo, a um fazer autônomo e consciente. Remetemo-nos, com isto, às 

palavras de Freire (1998, p.32), ao afirmar que:  

 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se encontram 

um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino 

porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 

constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que 

ainda não conheço.  
 

 

Torna-se relevante evidenciar, no entanto, que ao se remeterem a fatos históricos como 

meio de definir, conceituar a EJA, esses professores demonstram ter noção sobre a 

necessidade desse conhecimento para aqueles que atuam nesta modalidade de ensino. 

Entretanto, nos mostram, também, que isto não se constitui em algo que os tomem enquanto 

profissionais. Em seus discursos, apontam trechos, fatos e até mesmo autores que são comuns 

aos cursos de capacitação que recebem, fazendo uso de um saber eventualmente adquirido. 

Porém, como não ocorre o aprofundamento, nem uma internalização sistemática desse saber, 

seus posicionamentos mostram-se evasivos, inconsistentes, pontuais. 

A fala da professora Flor-de-lis retrata um importante aspecto diretamente voltado a 

esse contexto, expressando uma possível conclusão a que chegou o grupo mediante a 

discussão empreendida. Ela enfatiza: 
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Pensando na história da EJA, é engraçado... a gente não sabe como foi formada, nem 

porque foi formada... tem a ver com a questão do pobre analfabeto que começou a 

ler... a gente não sabe praticamente de nada. Então, assim, isso reflete na nossa 

prática, como a gente não sabe porque danado surgiu, a gente também não sabe 

porque danado ensinar (risos de todos). Fica nessa questão. Mas surgiu por quê? 

Surgiu pra quê? Ela existe por quê? Pra quê? E daí vai... não tem porque, pra que... 

interessa a quem?  
 

 

 Assim, a relação oculta nas preleções anteriores torna-se, agora, evidente: é preciso 

conhecer o fenômeno para saber agir sobre ele e os professores da EJA ainda não o conhecem. 

Um fato, porém, permanece latente: se é este o caso, o que impede que esses professores 

busquem as soluções necessárias? Ou melhor, por que permanecem nesta condição quando há 

uma predominância, entre os participantes, de mais de dois anos de atuação na EJA? 

Questionamentos como estes nos instigaram a aprofundar nossa investigação, acreditando que 

condizem com muitos dos interesses a que nos atemos.  

 Importa lembrar que todo esse percurso teve como origem uma busca pela definição 

sobre a EJA, pelo modo como esses professores a percebem. Observamos, com isto, que o 

cerne dessa percepção recai, na verdade, na ―indefinição‖, na ―obscuridade‖, no 

―desconhecimento‖. Visando conceituar esta modalidade de ensino, Gadotti et al (2007, 

p.119) assim se posicionam: 

 

 

A educação básica de jovens e adultos é aquela que possibilita ao educando ler, 

escrever e compreender a língua nacional, o domínio dos símbolos e operações 

matemáticas básicas, dos conhecimentos essenciais das ciências sociais e naturais, e 

o acesso aos meios de produção cultural, entre os quais o lazer, a arte, a 

comunicação e o esporte. O conceito de EJA amplia-se ao integrar processos 

educativos desenvolvidos em múltiplas dimensões: a do conhecimento, das práticas 

sociais, do trabalho, do confronto de problemas coletivos e da construção da 

cidadania.    
 

 

 A EJA assume, nesses termos, uma amplitude que a coloca para além da aquisição de 

conhecimentos escolares. Ela abarca uma possibilidade de transformação nos modos de ser e 

de viver do aluno, propiciando-lhe condições de entender e saber agir mediante as diferentes 

dimensões que o acometem, culminando, assim, com o que se delibera por ―construção da 

cidadania‖. Não se percebe, porém, indícios dessa compreensão nos discursos dos 

professores.  



59 

 

 Neste momento, buscando aporte na Teoria das Representações Sociais, encontramos 

nas palavras de Wagner (2001, p.3-4) a definição de representação social como ―um conteúdo 

mental estruturado – isto é, cognitivo, avaliativo, afetivo e simbólico – sobre um fenômeno 

social relevante, que toma a forma de imagens ou metáforas, e que é conscientemente 

compartilhado com outros membros do grupo social.‖ Nesta perspectiva, começamos a 

observar a ausência de sentido da EJA para os professores participantes de nosso estudo. 

Ainda que envolvidos diretamente com o ―fenômeno‖, este não apresenta relevância para os 

professores, não propicia o desenvolvimento de um diálogo ao seu respeito, sendo 

configurado com trechos descontínuos, com questionamentos que impedem a elaboração e o 

compartilhamento de definições. Se a EJA é assim evidenciada, como se localizam esses 

profissionais nesta realidade? Como se percebem enquanto docentes nesse contexto?  

Dando continuidade à análise do referente ―discursos sobre a EJA‖, deparamo-nos 

ainda com outras duas abordagens realizadas pelos participantes: a primeira delas alude à 

forma como a EJA foi implantada nas instituições escolares; e a segunda, às características do 

alunado como marcas definidoras da modalidade de ensino. No que concerne à implantação 

da EJA, mostra-se possível registrar a percepção dos professores através da fala de Ninféia: 

 

 

Na minha escola foi assim... há cinco anos atrás alguém falou: ―– Agora não vai ser 

mais o ensino fundamental, vai ser EJA‖. Nem a supervisora, a diretora, ninguém 

tinha nada de processo administrativo... não tinha nada, nada, nada, nada, até hoje 

(NINFÉIA). 
 

 

 Como alertam Tardif e Lessard (2005): ―os administradores ou gestores do sistema 

educacional tomam muitas decisões que influenciam diretamente o trabalho escolar e sua 

organização.‖ A fala da professora figura exatamente essa realidade. Demonstra a angústia 

por ela vivida ao deparar-se com uma nova modalidade de ensino a ser assumida, sem que 

para isto tivesse ocorrido qualquer preparação dos profissionais da escola. Reflete as 

constantes ocorrências no meio educacional, como lembram os autores, centradas em decisões 

tomadas por órgãos centrais e que recaem sobre as instituições escolares sem que haja uma 

consulta prévia, sem discussão a respeito, sem a preparação devida. São decisões autoritárias 

– por vezes até arbitrárias – impulsionadas pela hierarquia de poder, que, muitas vezes, 

culminam na realidade então encontrada: professores atuando em uma modalidade sobre a 

qual reproduzem discursos de outros, posto que desconhecem sua razão de ser; e, não menos 
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importante, constantes problemas relativos à aprendizagem, à permanência do aluno na 

escola, dentre outros, que, em muitos casos, refletem exatamente a condição repentina a que 

instituições e profissionais foram submetidos.  

 Na decorrência das falas, porém, um fato mostrou-se relevante: as características que 

definem os alunos da EJA evidenciam uma marca expressiva em relação ao referente 

analisado. Ao buscarem um aporte em que possam se respaldar para refletirem sobre a EJA, 

os professores se reportam ao que conhecem de seus alunos, como atestam as argumentações: 

 

 

Antes a educação de jovens e adultos era pros idosos e hoje são as crianças... os 

adolescentes que terminam... vão pro quinto ano sem saber ler e escrever, aí vão pra 

EJA. Os alunos com problemas do dia são jogados na EJA. Essa é a realidade. Então 

a EJA, são alunos... cada um mais complicado que o outro (GARDÊNIA). 

 
A EJA... eu sei, assim... que é um povo que era... eles foram excluídos do sistema, 

né? Desde o período... desde o sistema colonial que a gente vê que eles foram 

sempre à margem da sociedade, né? Ele não tinha... as pessoas começaram a 

trabalhar muito cedo e deixaram o estudo, assim, pra o segundo plano, aí volta como 

sujeito da EJA, né? Com o passar do tempo eles voltam pras escolas... como é que se 

diz? Tentar resolver, sanar essas lacunas que foram deixadas ao longo do tempo, né? 

Então a EJA é isso, né? Sanar essas lacunas desse povo... de saber...(HORTÊNSIA). 

 

 

Observamos nessas falas que os professores destacam tanto a particularidade atual 

deste alunado, marcada pela presença de alunos com distorção idade/série advindos do ensino 

fundamental, quanto fatos relacionados ao contexto histórico da EJA, ―desde o sistema 

colonial... foram sempre à margem da sociedade...‖, ou mesmo a discursos corriqueiramente 

reproduzidos: ―... começaram trabalhar muito cedo...‖ A descrição do tipo de aluno que 

compõe a EJA assegura um discurso definidor da modalidade. É como se pela descrição dos 

alunos fosse possível entender do que trata a educação a eles destinada.  

 A caracterização do aluno da EJA há muito se encontra estabelecida. Acrescido do 

ingresso maciço de jovens ocorrido nos últimos anos, os aspectos definidores desses 

educandos retratam sempre pessoas marcadas por privações sociais, econômicas e culturais. 

No entender de Arroyo (2005, p.29), o olhar sobre a EJA não pode se resumir a essa 

caracterização. Ela precisa ser vista como um espaço de superação, de mudança, que envolve 

aspectos mais precisos sobre sua existência e função. Segundo o autor,   
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desde que a EJA é EJA esses jovens e adultos são os mesmos: pobres, 

desempregados, na economia informal, negros, nos limites da sobrevivência. São 

jovens e adultos populares. Fazem parte dos mesmos coletivos sociais, raciais, 

étnicos, culturais. [...] trata-se de trajetórias coletivas de negação de direitos, de 

exclusão e marginalização; consequentemente a EJA tem de se caracterizar como 

uma política afirmativa de direitos de coletivos sociais, historicamente negados. 

Afirmações genéricas ocultam e ignoram que EJA é, de fato, uma política afirmativa 

e, como tal, tem de ser equacionada. 
 

 

 A ênfase destinada à caracterização do aluno da EJA como forma de aporte à definição 

desta modalidade de ensino deu-se de forma tão ampla e recorrente no discurso dos 

professores que percebemos esta caracterização não apenas como base explicativa aos 

―discursos sobre a EJA‖, mas como um segundo referente presente nos discursos. Antes de 

adentrar na discussão deste segundo referente, porém, mostra-se necessário que observemos o 

decurso que começam a tomar as falas dos professores. Encontrando-se limitados em suas 

explicações sobre a EJA, esses profissionais passam a se ater na definição dos alunos. Estes, 

além de estarem vinculados diretamente à atividade docente, ainda constituem figuras comuns 

nas discussões voltadas à EJA, seja pela diversidade de idades que apresentam ou pelas 

caracterizações que os acompanham ao longo do tempo. No entender de Wagner (1998, p.11): 

―as representações sociais são socialmente construídas por meio de discursos públicos nos 

grupos.‖ Assim, mediante a recorrência desta realidade no conjunto dos dados empíricos, 

consideramos importante destinar uma maior atenção sobre isto em nossas apreciações.     

 Dessa forma, ao encontrar o referente ―o aluno da EJA‖, observamos que este traduz 

não apenas a descrição dos aspectos peculiares ao alunado jovem e adulto, mas as relações, 

percepções e interpretações que os professores fazem desses alunos, da interação destes com o 

ambiente escolar e das angústias que vivenciam por suas peculiaridades. Primeiramente, 

buscam definir que aluno é este com o qual trabalham na atualidade. O que os faz procurar a 

escola e como reagem a este ambiente. Nas falas dos professores, isto assim se apresenta:  

 

 

Eles não são crianças... tiveram problemas de família, na vida...tiveram que trabalhar 

cedo... então estão voltando... pararam... retornam... é um mergulho (CRAVO). 

 

Eles são danados porque são aqueles bagunceiros do turno... que é do ensino regular, 

então que a escola não quer mais, aí ‗pá‘ jogam pra EJA, né? (FLOR-DE-LIS).          

 

O aluno da EJA hoje é aquele que vem pra escola querendo aprender, né? Alguma 

coisa. Então ele chega na escola e ele tem que sentir-se acolhido, né? E que tenha 

um acolhimento que ele se sinta, assim, à vontade e quando ele não se sente com 

aquela predisposição toda de acolhimento, muitos vão embora... apesar de muitos já 

trazem muitas dificuldades do seu habitat pra sala de aula, muitos desistem por 
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causa das dificuldades encontradas no trabalho, na família, na comunidade e alguns 

ficam porque querem mudar de nível no emprego, querem arranjar emprego, querem 

mudar alguma coisa na vida deles (SAUDADE).   

 

 

Inicialmente, percebemos pela fala do professor Cravo um retorno à caracterização do 

aluno da EJA como aquele que em algum momento da vida precisou se afastar da escola e por 

diversas razões está retornando a este ambiente na atualidade. Com isto, é retomada a ideia 

histórica do aluno da EJA. Em seguida, a professora Flor-de-lis enfatiza outra realidade – já 

explanada anteriormente – que caracteriza as turmas da EJA atualmente: a presença de alunos 

―fora de faixa‖ oriundos do sistema regular. Brunel (2004) corrobora essa ideia ao dizer que o 

rejuvenescimento da população que frequenta a EJA é um fato progressivo nos últimos anos. 

Segundo a autora: ―o número de jovens e adolescentes nesta modalidade de ensino cresce a 

cada ano, modificando o cotidiano escolar e as relações que se estabelecem entre os sujeitos 

que ocupam este espaço‖ (p.9). Por fim, a fala da professora Saudade se remete, de certo 

modo, à noção histórica desse aluno, mas apresenta um elemento novo e bastante presente no 

contexto da EJA: a necessidade de adaptação da escola ao jovem e ao adulto para que não 

ocorra a evasão. Algo destacado por ela como ―acolhimento‖.  

Em momentos anteriores desta produção remetemo-nos a este papel da escola para os 

jovens e adultos, fazendo uso das palavras de Oliveira (2001), ao mencionar que esses alunos 

não são o ―alvo original‖ da escola. Entretanto, a partir do momento em que lá estão, devem 

ter reconhecidos os seus direitos e atendidas as suas necessidades com tamanha igualdade ao 

que é oferecido a qualquer outro educando a ela pertencente. Ainda segundo a autora, a 

organização da escola supõe conhecimentos, hábitos, valores e práticas culturais que, muitas 

vezes, não fazem parte da vida desses alunos, o que os coloca em situações inadequadas para 

a realização de processos de aprendizagem. Em seu entender, ―o desenvolvimento das 

atividades escolares está baseado em símbolos e regras que não são parte do conhecimento de 

senso comum. Isto é, o modo de se fazer as coisas na escola é específico da própria escola, 

aprendido em seu interior‖ (p.21). Logo, se os alunos da EJA são aqueles que passaram 

grande parte ou toda a sua vida distantes desse ambiente, tendem a sofrer com processos de 

adaptação ou mesmo a não os efetivar, resultando na tão conhecida evasão de que trata a 

professora Saudade.  

Ficar na escola significa, portanto, adequar-se a esta nova realidade. Aceitá-la como 

verdade. Porém, é preciso lembrar que esta aceitação representa, mais uma vez, a submissão 

simbolicamente instituída ao poder daquele que tem mais a oferecer, que ―possui‖ o que a 
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sociedade exige, que corresponde ao que o ―mundo‖ espera de seus ―cidadãos‖ e que, 

portanto, merece ser respeitado. Os papéis são, assim, definidos. A escola recebe um aluno 

com necessidades de aprendizagem específicas e a ela compete, enquanto instituição 

formadora, entender essa situação e trabalhá-la de modo que o aluno alcance resultados 

exitosos. Porém, considerando que já possui suas normas e objetivos definidos, ainda que o 

aluno careça de condições especiais para a aprendizagem, é ele quem deve encontrar formas 

de sanar suas necessidades mediante o que a instituição tem a lhe oferecer. Neste caso, 

podemos acrescentar ainda a existência da violência simbólica que o faz ser tratado como 

aquele que perdeu o tempo adequado para a aprendizagem da escrita e sistematização do 

conhecimento, caracterizado idealmente na infância. Isso acarreta a vergonha e a 

culpabilidade sobre sua condição, levando-o a se sentir inadequado ao contexto escolar. 

Aparece aqui a ideia do não-lugar. A escola constitui uma realidade que não corresponde 

àquela do aluno e este, por sua vez, não se sente condizente com o que é esperado dele 

naquele ambiente. 

Tardif e Lessard (2005) referem-se à normatização e burocratização escolar 

comparando-as às formas organizacionais do mundo usineiro e dos militares. Segundo os 

autores, a escola trata um elevado número de indivíduos de acordo com padrões uniformes 

por um longo período de tempo visando atingir resultados semelhantes. ―Ela submete esses 

indivíduos (professores e alunos) a regras impessoais, gerais, abstratas fixadas por leis e 

regulamentos‖ (p.24). Quando não ocorre a adaptação necessária ao que já se encontra 

estabelecido, compete aos próprios indivíduos tomarem a decisão que lhes for mais 

condizente. No caso dos alunos da EJA, quase sempre, a desistência. 

De acordo com Oliveira (2001, p.20), os índices elevados de evasão e repetência em 

turmas de EJA demonstram a falta de sintonia entre a escola e os alunos que a procuram, 

ainda que precisemos considerar também os fatores de ordem socioeconômica que impedem 

que os alunos se dediquem plenamente aos afazeres da aprendizagem escolar. É nesta 

perspectiva que a professora Saudade amplia sua fala, explicando as inquietações que a 

tomam sobre a relação entre a escola e os alunos da EJA. A este respeito, enfatiza:  

 

 

[...] por que eles se matriculam e não frequentam, né? É falta de acolhimento? De 

entrosamento na escola com o aluno? São muitas interrogações... E diante disso eu 

me sinto muito angustiada, por não saber resolver esse tipo de questão do aluno que 

vem e vai embora, do aluno que tem dificuldade e não aprende... a gente se sente 

tumultuada... assim, angustiada por não saber resolver esses tipos de questões que o 

aluno traz pra escola... mas o que mais me angustia é o aluno que vai embora.  
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Investigando essa questão junto a alunos desistentes e repetentes do primeiro nível – 

alfabetização – da EJA, de uma escola da rede municipal do Natal/RN, Cardoso (2007) 

deparou-se com três sentidos por eles atribuídos à desistência: dificuldades na aprendizagem 

causadas pela não compreensão dos conteúdos; exposição do não saber, evidenciando 

sentimentos de vergonha, humilhação e constrangimento por não dominarem a leitura e a 

escrita na idade adulta; e, por fim, o cansaço e as necessidades relativas ao trabalho, além de 

processos de doença. ―Aqueles que conseguem permanecer na escola são os que se obrigam a 

conviver com os sentimentos de desadaptação e os que desenvolvem com a Instituição uma 

adaptação ao avesso, isto é, a aceitação das falhas e das omissões institucionais‖ (p.07).  

Não distante dessas questões, os professores remetem-se ainda à dificuldade 

enfrentada com a heterogeneidade presente nas turmas. Enfocando a realidade abordada 

anteriormente pela professora Flor-de-lis, os demais participantes a endossam: 

 

 

E essa disparidade de idade, né? Uns alunos são mais idosos e outros são muito 

novos e há justamente esse choque, entre eles, né?... Eu sinto que o meu trabalho 

não rende. Você fica sem saber se vai dar aula pro mais velho, se vai dar aula pro 

mais novo. Como é que você vai atender a toda essa clientela? Com todas essas 

diferenças? E tem que conseguir pegar o todo, né? Eu me sinto desamparada... eu 

gostaria que tivesse alguma coisa pra equilibrar um pouco a situação (PETÚNIA). 

 

O aluno mais idoso é o mais participativo, né? E o aluno... o outro é mais esperto, 

mais... não sei, eu acho que tem que ter uma criatividade maior, né? (ALPÍNIA). 
 

 

 Ainda que não pronunciem a palavra heterogeneidade, é ao seu significado que esses 

profissionais se remetem quando expressam parte das dificuldades e angústias vividas em sala 

de aula. São acometidos por realidades contraditórias que os perturbam e são, geralmente, 

apontadas como as grandes dificuldades do trabalho com a EJA. Encontram-se diante de 

alunos jovens, quase sempre advindos do ensino fundamental – como os retratam –, já 

conhecedores do sistema escolar e, portanto, com maior facilidade de aprendizagem, porém, 

com comportamentos nem sempre condizentes com os processos de ensino e de 

aprendizagem; em contrapartida, carecem trabalhar conjuntamente com pessoas mais adultas, 

por vezes idosas, há algum tempo ou sempre afastadas do âmbito escolar, que demonstram 

um interesse indubitável por apropriar-se de novos conhecimentos, mas com necessidades 

outras para desenvolverem seus processos de aprendizagem. 

 De acordo com Dayrell (2005), a referência aos ―jovens e adultos‖ não serve apenas 

para nomear a modalidade de educação a que se refere, mas para identificar aqueles a quem se 
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volta: sujeitos que estão situados em um determinado tempo da vida, portanto, possuidores de 

peculiaridades que precisam ser respeitadas. Assim, é necessário que os professores superem 

estereótipos que são, geralmente, atribuídos aos jovens, como se fossem iguais em todo lugar 

e que busquem perceber nos seus alunos o que os especifica. É a partir dessa compreensão 

que esses profissionais poderão melhor corresponder com as necessidades e singularidades 

psicopedagógicas e sociais de seus alunos, atingindo resultados significativos junto a todos.  

 Tratando da heterogeneidade nas turmas, Tardif e Lessard (2005) ressaltam que os 

alunos não são objetos de série de uma indústria, mas indivíduos, portanto, com capacidades e 

necessidades que lhes são específicas. Em vista disso, as situações de trabalho docente não 

podem se remeter a ―soluções de problemas gerais, universais, mas a situações problemáticas 

marcadas pela instabilidade, a unicidade, a particularidade dos alunos, que são obstáculos 

inerentes a toda generalização, a receitas, em suma, à racionalidade instrumental pura e 

simples‖ (p.257). No caso da EJA, a ideia defendida pelos autores remete-nos à necessidade 

de uma constituição docente que permita a este profissional saber lidar de forma satisfatória 

com essa heterogeneidade, essa diversidade, que, na verdade, representa uma característica do 

próprio ethos
35

 humano, logicamente presente nesta modalidade de ensino. Esta noção precisa 

ser, portanto, uma condição defendida para a organização de quaisquer processos formativos 

destinados aos professores, inclusive – e principalmente – àqueles atuantes na EJA.  

Mediante a realidade até então explanada, podemos concluir que os professores 

participantes do grupo focal não possuem uma definição significativa sobre a EJA. Apesar de 

encontrarem-se diretamente vinculados à modalidade, apresentam noções esfaceladas sobre 

esta, atrelando-se a trechos, recortes de fatos históricos a ela referentes, porém, sem 

demonstrarem segurança em suas explanações. Relacionam-na, mais firmemente, à 

caracterização do seu alunado, destacando tanto atributos historicamente conferidos aos 

alunos, quanto à heterogeneidade que demarca as turmas na atualidade e, sobretudo, à questão 

da evasão que se constitui como um fato marcante para eles. Sobre isto, ressaltam, inclusive, a 

inadequação escolar à recepção dos alunos. Ademais, esses docentes conhecem aspectos 

pontuais voltados à EJA, em especial, ligados à prática que desenvolvem e às interações que 

dela emanam, porém não associados a uma visão abrangente da modalidade em si, de sua 

natureza, de suas necessidades e perspectivas.  

Chegar a esta constatação desperta um primeiro alerta sobre a busca da representação 

social a que se volta a presente investigação. Aponta que o reconhecimento da modalidade de 
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 Modo de ser e de viver (BARBOSA JÚNIOR, 2002). 
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ensino em si, previsto como elemento básico para a construção de uma representação sobre a 

docência na EJA, não se configura. Em seu lugar ganha evidência a figura do aluno como 

elemento central nos discursos, destacando-se a caracterização deste, a sua relação com a 

instituição escolar e o processo de aprendizagem, além das dificuldades vivenciadas pelos 

professores mediante o ensino a ele destinado. Fatos como estes apontam indícios importantes 

e novos focos de atenção para a continuidade de nossas interpretações. 

Não distante desse cenário, outro acontecimento importante a ser considerado diz 

respeito ao terceiro referente oriundo dos discursos: ―ser professor‖. Apesar de se 

encontrarem imersos no contexto da EJA, voltados a uma discussão centrada nesta 

modalidade de ensino, os professores expandem suas falas à questão da docência, numa 

referência às dificuldades enfrentadas nessa realização, porém, ainda que se remetam a alguns 

aspectos singulares ao trabalho na EJA, logo desviam suas abordagens, centrando esta 

docência em um caráter generalista. É por este motivo que o referente encontrado nos 

discursos analisados não se detém na especificidade da EJA – ser professor da EJA –, mas 

apenas ao ―ser professor‖. Tratar da docência em EJA significa antes se reportar à docência 

em si, ao ser professor, utilizando-se desta noção como parâmetro para a percepção de 

semelhanças ou de discrepâncias em relação à modalidade de ensino em sua singularidade. 

Mais uma vez, as características do aluno estiveram presentes nos discursos, como podemos 

observar: 

 

 

Primeiro... assim... a gente tem que ver o que é ser professor, né? Eu acho, assim, 

que primeiro que tudo é ter coragem. É ser um ser infinito. E ser professor da EJA... 

é o mesmo professor. São os mesmos conteúdos, só que você tem que mergulhar em 

si próprio para adentrar a vida individual, histórica, perceptiva, até genética, social, 

política, religiosa do aluno para que depois você possa pegar o seu conteúdo que 

você adquiriu naquele tempo e repassar de uma forma que ele fique na escola e não 

fuja. Dentro da realidade de cada um. Um diagnóstico pessoal, um diagnóstico 

familiar... então é o mesmo professor, só que com muita peculiaridade, muito 

desenvolvimento, muita animação, muito querer fazer (CRAVO). 

 

Olha, eu ensino o fundamental e ensino a EJA. Quando termina a tarde... à noite 

quando os alunos chegam, eu fico na mesma sala que eu ensino de tarde, mas é 

como se eu tivesse entrando num outro ambiente, num ambiente completamente 

diferente. Eu, a minha linguagem não é a mesma, meu jeito de dar aula muda 

completamente. Às vezes eu fico... nossa! Eu me sinto outra pessoa dando aula com 

a EJA. Eles são... os meninos do ensino normal, eles são mais exigentes, mas os da 

EJA, eles questionam outras coisas, entendeu? Questionam... por exemplo, ―– 

Professora, essa questão desse conteúdo, porque que precisa dar na EJA? O que é 

que tem a ver com a gente?‖. Alguma coisa desse tipo... alguns alunos fazem isso, 

né? Então eu me sinto entrando em outro ambiente (FLOR-DE-LIS).   
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 Apropriando-nos dessas falas, observamos inicialmente a expressão de ―ser infinito‖ 

utilizada pelo professor Cravo. Infinito no sentido de que ―não há limites em sua atuação,‖, 

recaindo no discurso corrente de que o professor precisa ser ―amigo, psicólogo, pai, mãe...‖ 

dos seus alunos. A amplitude e infinitude atribuídas à tarefa docente são paradoxalmente 

contraditas em seguida quando, ao referir-se ao professor da EJA, o discurso volta-se à 

condição de professor enquanto ―transmissor de conhecimentos‖. É preciso ser 

―infinitamente‖ capaz de conhecer e ―mergulhar‖ em distintos aspectos da vida do aluno da 

EJA, porém apenas para conseguir ―transmitir‖ conteúdos e mantê-lo na escola. Assim, apesar 

de enfatizar a dimensão afetiva da relação, o caráter metodológico e crítico do ensinar não é 

evidenciado. Podemos dizer que essa contradição denuncia, na verdade, a angústia do ―não 

saber‖ que lugar ocupar enquanto profissional diante da peculiaridade da situação. O ―não 

lugar‖ vivido pelo aluno da EJA, por sua ―não adequação‖ à realidade da escola, reflete-se, 

deste modo, no professor, em seu ―não lugar‖ enquanto docente desse aluno. Este contexto é 

reforçado na fala da professora Flor-de-liz quando se retrata como ―outra pessoa‖ no trato 

com a EJA e se refere aos alunos do ensino fundamental como ―os meninos do normal‖. Os 

alunos da EJA são, portanto, ―os diferentes‖, logo, seus professores também se tornam 

―outros‖ para ensiná-los. Mas ―outros‖ em que sentido? O que os torna diferentes?   

Arroyo (2005, p.39) nos lembra que ―a EJA é um campo especialmente instigante para 

o exercício da renovação do pensar e do fazer docentes, para a revitalização do ofício de 

mestres [...] porque à EJA chegam interrogações mais radicais ainda do que chegam à 

educação infantil e fundamental.‖ Considerando a argumentação do autor e ponderando as 

falas anteriores, podemos notar que ao invés de se perceberem nesse contexto de 

aprendizagem na EJA, os professores, ao contrário, o desconhecem e se desconhecem nesse 

lugar. Configuram os alunos de forma particular, diferentes daqueles do ―ensino normal‖, 

logo, que carecem de um ―ensino diferente‖, porém, que não sabem como fazer.  O ―não 

lugar‖ se estabelece para o docente pautado pelo ―não saber‖ como ensinar este aluno e, 

ainda, por assemelhar-se ao não lugar que este aluno vivencia também no ambiente escolar.   

Tratando da finalidade que assume a representação social de tornar familiar o não-

familiar, Moscovici (2003, p.56) afirma que:  

 

 

[...] a ameaça de perder os marcos referenciais, de perder contato com o que propicia 

um sentido de continuidade, de compreensão mútua, é uma ameaça insuportável. 

[...] o ato da re-apresentação é um meio de transferir o que nos perturba, o que 

ameaça nosso universo, do exterior para o interior, do longínquo para o próximo. A 

transferência é efetivada pela separação de conceitos e percepções normalmente 
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interligados e pela sua colocação em um contexto onde o incomum se torna comum, 

onde o desconhecido pode ser incluído em uma categoria conhecida. 
 

 

 A argumentação do autor nos remete a pensar que o distanciamento da ideia de ―ser 

docente‖ para uma assunção das peculiaridades do ensino na EJA ou do ―ser professor da 

EJA‖ configura essa ―ameaça insuportável‖ da qual os professores procuram fugir, pois a 

associa ao ―não lugar‖, ao ―não saber‖ que os alunos dessa modalidade representam. Por outro 

lado, caracterizar esses alunos tomando como aporte uma imagem de ―aluno‖ já existente 

ameniza um pouco essa angústia. Neste caso, a figura do professor não sofre mudanças 

concernentes à caracterização da modalidade de ensino, são os alunos que já caracterizados 

pela realidade desta modalidade, são ―comparados‖, ―encaixados‖ na categoria de ―aluno‖ já 

conhecida. Estas definições configuram os primeiros apontamentos acerca da inexistência de 

uma representação social sobre ―ser professor da EJA‖, ao passo que nos permite uma 

aproximação na existência de uma representação social de aluno da EJA.   

 Nesta perspectiva, precisamos lembrar que uma representação social é construída 

somente quando o objeto é significativo ao grupo, quando lhe diz respeito, gerando 

discussões, opiniões, comunicação sobre ele entre os membros desse grupo (Sá, 1998). Logo, 

se a caracterização do ―ser professor da EJA‖ mantém-se distante das argumentações 

desenvolvidas pelos participantes do grupo focal é bastante provável que este objeto não 

apresente interesse ou, simplesmente, ―não exista‖ para os docentes que atuam na EJA.  

Outra questão a ser considerada é a de que a existência de uma representação social 

apresenta um papel fundamental na dinâmica das relações e práticas sociais, evidenciando 

quatro funções essenciais: a função do saber, que permite compreender e explicar a realidade 

a partir de saberes, referências comuns ao grupo; a função identitária, que define a identidade 

do grupo, garantindo-lhe suas especificidades, as características que o diferencia mediante 

outras composições grupais; a função orientadora, que guia os comportamentos, as práticas, as 

condutas, ou seja, intervém nas estratégias cognitivas a serem adotadas para a resolução de 

problemas, para a realização de ações; e, por fim, a função justificadora, que possibilita, após 

a tomada de determinada posição ou assunção de certo comportamento, justificar, explicar a 

atitude assumida tendo como referência a posição inerente ao grupo (ABRIC, 1998).  

Nesse sentido, podemos entender que a existência de uma representação social sobre 

―ser professor da EJA‖ para os docentes participantes do grupo focal refletiria a identificação 

de alguma(s) dessas funções em seus posicionamentos sobre a docência numa referência à 

EJA. No entanto, as argumentações que permearam toda a discussão do procedimento foram 
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apontando essas funções na direção apenas do ―ser professor‖, destacando essa ―docência‖ 

enquanto ação desvinculada de qualquer etapa ou modalidade de ensino. Além disso, a 

caracterização do aluno enquanto um discurso recorrente nas enunciações dos professores 

remete à construção de uma representação social sobre este aluno quando vislumbrada a 

especificidade da EJA. Deste modo, ao pensar na docência, os professores a apontam numa 

visão generalista e, ao pensar em EJA, enquanto modalidade, voltam-se à figura do aluno que 

a constitui. A este respeito, podemos evidenciar os mecanismos de construção de uma 

representação social, definidos por Moscovici (2003) como ancoragem e objetivação.   

Segundo o autor, a ancoragem ―transforma algo estranho e perturbador, que nos 

intriga, em nosso sistema particular de categorias e o compara com um paradigma de uma 

categoria que nós pensamos ser apropriada‖ (MOSCOVICI, 2003, p.61). A objetivação, por 

sua vez, ―une a ideia de não-familiaridade com a de realidade [...] está fundamentada na arte 

de transformar uma representação na realidade da representação; transformar a palavra que 

substitui a coisa, na coisa que substitui a palavra‖ (p.71). Torna-se relevante dizer, a partir das 

afirmações do autor, que a ancoragem consiste em transformar o estranho em algo conhecido 

e familiar, inserindo-se características do objeto novo no conjunto de modelos já existentes na 

memória; enquanto a objetivação volta-se à concretização do abstrato, ou seja, à 

transformação de conceitos, de ideias, em imagens. Nessa definição, as representações sociais 

atuam como guias, proporcionando elementos que permitem a interpretação e a organização 

da realidade, bem como o posicionamento das pessoas e/ou dos grupos diante dos fenômenos 

com os quais interagem.  

 Diante do exposto, importa lembrar que, apesar da concepção inicial sobre o uso do 

grupo focal ter se voltado à ideia de identificar como os professores atuantes em EJA 

compreendem esta modalidade de ensino e como se posicionam em relação a ela, figurando, 

com isto, uma primeira aproximação de nosso objeto de estudo, os resultados dele oriundos 

garantiram descobertas que foram muito além, propiciando o entendimento de vários aspectos 

que respondem ao próprio objeto, antecipando respostas bastante coerentes em relação à 

representação social então investigada. A efetivação do PCM enquanto procedimento 

principal destinado à investigação da representação social configura, portanto, o mecanismo 

que permitirá atestar com maior veracidade os resultados obtidos. O capítulo seguinte volta-

se, assim, à descrição deste procedimento, descrevendo o modo como o mesmo se desenvolve 

e como ocorreu sua concretização na presente pesquisa.  
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―Na dinâmica de construção do 

conhecimento, o sujeito amadurece não só 

com o próprio sofrimento, mas também com 

as alegrias das descobertas que vai fazendo 

de si mesmo, do mundo e dos outros.‖ 
 

         EVANDRO GHEDIN 
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3  DELINEANDO PASSOS... A DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. 

 

 

 Não há dinâmica de construção sem que algumas etapas sejam vividas e estas, muitas 

vezes, são marcadas por sofrimento, mas podem também ser regadas com inúmeros 

momentos de alegria. É neste cenário, portanto, que se pode localizar a produção científica. 

Nela encontramos as asperezas da busca, mas também o prazer das descobertas. E o 

amadurecimento disso resultante nos permite conhecer a relevância do resultado alcançado ao 

final, mas, sobretudo, valorizar cada pequena conquista vivida ao longo do processo. Foi com 

esta concepção que enveredamos, no presente capítulo, pelo percurso trilhado para a 

realização do PCM. Nesse decurso apresentamos nosso caminhar, os profissionais com quem 

dialogamos, algumas informações a eles referentes, enfim, as etapas vividas na efetivação 

deste procedimento, algo essencial para que esta construção se desse por completa.  

Neste momento, centramos nosso olhar em identificar a (in)existência de uma 

representação social sobre ―ser professor da EJA‖. Para isto, consideramos, especialmente, 

que a representação social tem uma relação de simbolização com seu objeto, substituindo-o, e, 

também, de interpretação, conferindo-lhe significações (JODELET, 2001); por isso, não pode 

ser investigada sem que adentremos no universo simbólico daqueles que a constroem. De 

acordo com Roazzi (1995, p.7), a forma ―como os indivíduos pensam, sentem e se comportam 

em relação a importantes fatos e experiências de vida reflete-se em seus sistemas de 

classificação e categorização.‖ É deste modo que eles conceituam o mundo em que vivem. 

Assim, sendo este o contexto que precisamos fazer aflorar nos participantes de nossa 

pesquisa, privilegiamos, como percurso metodológico a ser utilizado, o procedimento de 

classificações múltiplas – PCM – (ROAZZI, 1995), que se centra, exatamente, em ―explorar a 

forma como as pessoas categorizam e elaboram sistemas de classificações‖ (p.16). 

 A efetivação deste procedimento – conforme já anunciado anteriormente – acontece 

em duas etapas: a primeira delas definida como a técnica de associação livre de palavras – 

TALP
36

 –, que fornece os elementos – neste caso, as palavras – a serem usados no momento 

seguinte; e a segunda, que comporta os processos de classificação e categorização.  

 

                                                 
36

 A associação livre de palavras é um procedimento metodológico desenvolvido por Abric (1998) e consta de 

um teste projetivo em que os participantes mencionam, ordenam e justificam um determinado número de 

palavras citadas a partir de um termo indutor ou palavra-estímulo, cujos resultados são computados no contexto 

geral da pesquisa. Na presente produção, optamos pelo termo ‖técnica‖ ao invés de ‖teste‖ porque, apesar de os 

encaminhamentos serem semelhantes àqueles propostos pelo autor, os resultados obtidos servem apenas como 

base para a efetivação do PCM, que consiste no procedimento principal (COSTA, 2009, p.25).  
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3.1   TALP:     DA     DEFINIÇÃO     DA     TÉCNICA     À    CARACTERIZAÇÃO    DOS 

         PARTICIPANTES 

 

 

A TALP consiste em uma técnica que possibilita aos participantes, estimulados por 

uma palavra ou expressão indutora, falarem espontânea e livremente, alcançando, assim, uma 

―livre associação de ideias‖. Deste modo, sua efetivação consiste no pronunciamento do 

termo indutor e na solicitação junto ao entrevistado de três palavras imediatamente 

imaginadas e relacionadas ao referido termo. Em seguida, compete a este entrevistado 

destacar, dentre as palavras citadas, aquela que possui maior relevância na consideração do 

estímulo e, consequentemente, justificar sua escolha, bem como explicar as demais palavras 

proferidas. 

Em virtude da espontaneidade e liberdade então permitidas em seu desenvolvimento, 

essa técnica propicia uma emersão no universo semântico do objeto, permitindo acessar os 

elementos latentes que seriam ignorados ou mascarados em outras produções discursivas 

(ABRIC, 1998). Assim, considerando este universo semântico, as palavras proferidas são 

organizadas em vista dos significados a elas atribuídos, possibilitando agrupamentos segundo 

as similitudes encontradas. Estes agrupamentos configuram-se em campos semânticos.     

Ao voltarmos este proceder ao intento de nossa pesquisa, atuamos com um total de 

vinte (20) professores, cujas características de escolha seguiram as mesmas a serem 

contempladas para a seleção do PCM: estarem todos atuando em turmas dos períodos iniciais 

da EJA
37

 e em escolas localizadas na Região Metropolitana de Natal – dentre os municípios 

em que se limitou nossa investigação – e se dispuserem a colaborar com este trabalho.  

Dados relativos às idades e aos gêneros desses professores podem ser observados na 

tabela que segue: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Nesta etapa, por servir à coleta de elementos para a aplicação do PCM, definimos critérios apenas para a 

seleção dos professores, não estendidos à vinculação das escolas. Por isso, participaram profissionais tanto de 

instituições estaduais – total de 06 – quanto da rede municipal de ensino do Natal – total de 14. Somente para a 

realização do PCM centramos nossa investigação unicamente nas escolas estaduais. 
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                    Tabela 02 – Idade e gênero dos participantes da TALP 

 

 

De acordo com os critérios expostos na Tabela 02, podemos observar que, quanto à 

idade, dez (10) participantes localizam-se entre 31-40 anos, distribuídos igualmente entre o 

primeiro e o segundo quinquênios desta faixa etária, estando os outros situados nas demais 

idades identificadas, variando em menos que trinta (30) e até mais de cinquenta (50) anos, 

com prevalência em idades acima dos quarenta e seis (46) anos; no tocante ao gênero, 

predomina o feminino – dezenove (19) –, com apenas um (01) participante masculino. 

Percebemos ainda que, tal qual ocorreu com os participantes do grupo focal, confirma-se, 

nestes da TALP, a prevalência do gênero feminino dentre os profissionais atuantes na EJA. 

De acordo com Tardif e Lessard (2005), esse fato deve-se à analogia realizada ao longo do 

tempo entre a docência e a tarefa doméstica. Segundo os autores, ―manter a classe em ordem, 

cuidada, ‗fazer o ordinário‘, preparar como é preciso atividades e material, eis aí qualidades 

tradicionais das professoras de profissão e das mulheres em geral‖ (p.176). Um maior 

aprofundamento desta discussão encontra-se na explanação das características do grupo 

participante da segunda etapa do PCM, quando se reafirma esta realidade mediante a 

expressiva quantidade de profissionais entrevistados. 

Na Tabela 03 estão expostos os dados sobre a formação dos participantes da TALP: 

 

 

 

FORMAÇÃO INICIAL 

 

NÚMERO DE 

PROFESSORES 

 

PÓS-GRADUAÇÃO 

 

NÚMERO DE 

PROFESSORES 

Ensino Médio (Magistério) 03 - - 

 

 

Curso de Pedagogia 

 

 

14 

 

Especialização em EJA 03 

Outras Especializações 05 

Mestrado em Literatura 

Comparada 
 

01 

Licenciatura em História  02 Especialização em EJA 02 

Licenciatura em Arte 01 - - 

TOTAL 20 - 11 
 

                                              Tabela 03 – Formação dos participantes da TALP 

    

IDADE 

 

GÊNERO 
 

TOTAL 
Masculino Feminino 

Até 30 anos - 02 02 

31 aos 35 anos 01 04 05 

36 aos 40 anos - 05 05 

41 aos 45 anos - 02 02 

46 aos 50 anos - 04 04 

Acima de 50 anos - 02 02 

TOTAL 01 19 20 
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No que concerne à formação, algumas variações puderam ser encontradas neste grupo 

de professores: a graduação em Pedagogia apresenta uma preponderância com um total de 

catorze (14) docentes. Destes, nove (09) concentram-se no nível de pós-graduação, assim 

distribuídos: três (03) possuem curso de especialização voltado para a EJA, cinco (05) 

apresentam também o título de especialista, ainda que em cursos variados
38

 e um (01) deles 

tem o nível de mestrado na área de Literatura. Ademais, encontramos ainda dois (02) 

professores licenciados em História com especialização em EJA, um (01) com licenciatura no 

curso de Arte e três (03) somente com o nível médio como base formativa, apresentando o 

curso de magistério.   

Além disso, buscamos conhecer o tempo de experiência que esses professores 

possuem na docência e, também, desta docência na EJA, como vemos na Tabela 04.  

 

 

 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA 
 

       NA DOCÊNCIA 

 

DOCÊNCIA EM EJA 

Até 11 meses - 02 

01 a 05 anos 01 10 

06 a 10 anos 07 04 

11 a 15 anos 02 01 

16 a 20 anos  05 02 

21 a 25 anos 03 01 

A partir de 26 anos 02 - 

TOTAL 20 20 
 

                             Tabela 04 – Tempo de experiência na docência e de docência na EJA 

                                                                    dos participantes da TALP. 

 

 

Através desta tabela podemos notar que na faixa entre 06-10 anos de experiência 

docente encontram-se sete (07) professores, a maior concentração dentre aqueles participantes 

da TALP; seguida pelo intervalo entre 16-20 anos com cinco (05) profissionais. Nas faixas 

inferiores a cinco (05) e superiores a vinte e um (21) anos, essa distribuição mostra-se mais 

escassa, assim como entre 11-15 anos. Em relação ao tempo de experiência como professor da 

EJA, a realidade exposta evidencia a ocorrência de uma relativa inversão da realidade 

anterior. Neste caso, há uma predominância de professores com menor tempo de atuação na 

modalidade, agrupando-se um maior número de profissionais em um período de até dez (10) 

anos de experiência, principalmente, entre 01-05 anos. Ademais, foram encontrados dois (02) 

                                                 
38

 Dentre os cursos de especialização mencionados pelos professores, encontramos: Psicopedagogia, Educação 

Infantil, Linguística, Linguagens e Educação. 
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professores que iniciaram sua vida profissional em turmas de EJA, apresentando como tempo 

de atuação apenas os meses decorridos no ano letivo de 2008 até o momento desta realização. 

Outro dado importante a ser mencionado é que apenas seis (06) desses professores 

atuavam em turmas do nível I/período II
39

 da EJA, os demais se encontravam em turmas do 

nível II/período III, reforçando a realidade percebida junto aos participantes do grupo focal, 

quando também ocorre um maior número de turmas deste último período.       

Deste modo, apresentados os dados essenciais que compõem o perfil básico dos 

participantes da TALP, seguiremos, a partir de então, com uma explanação dos resultados 

obtidos através desta técnica, bem como sua utilização no decorrer da presente pesquisa. 

 

 

3.1.1  TALP: da emersão à revelação de campos semânticos 

 

 

Considerando o objeto de estudo de nossa investigação, desenvolvemos a TALP 

utilizando a expressão-estímulo ―ser professor da EJA é...‖. Assim, efetivamos o 

procedimento conforme explanado anteriormente, registrando, através de gravação em áudio, 

todas as enunciações dos participantes. Uma vez reunido e transcrito todo o material, 

detivemo-nos em sua leitura, a fim de identificar os sentidos aplicados às palavras. Neste 

momento, centramos nossa atenção nas justificativas atribuídas, buscando reunir as palavras e 

definir seus agrupamentos semânticos.   

Torna-se importante evidenciar que a realização destes agrupamentos remonta à 

proposição de Abric (1994) sobre a possibilidade de aproximação do conteúdo das 

representações sociais a partir de três indicadores: a frequência, a ordem das palavras na 

aparição das associações e a importância daquela destacada como a mais significativa em 

relação ao estímulo. Seguimos, portanto, esta orientação no trato com o material em análise. 

Para isso, realizamos correlações entre as palavras, a união entre sinônimos com justificativas 

                                                 
39

 Na rede municipal de ensino do Natal, ―nível‖ é a denominação atribuída a cada um dos anos letivos da EJA,  

enquanto na rede estadual, adota-se a nomenclatura ―período‖. Uma diferença marcante entre ambas as redes de 

ensino é que enquanto a primeira oferece apenas quatro níveis correspondendo a todo o ensino fundamental, a 

segunda, conforme já explicado anteriormente, trabalha com cinco períodos. Nesta realidade, o que se define 

como períodos I e II na rede estadual traduz-se unicamente como nível I na municipal. Desse modo, não 

acontece uma correspondência direta entre o que se denomina por níveis e por períodos, ainda que o trabalho 

prático apresente uma relação recíproca.  Assim, nossa pesquisa volta-se, sobremaneira, aos dois primeiros 

―níveis‖ atendidos pelos professores da rede municipal de ensino – quando desenvolvemos a TALP também com 

estes profissionais – e àqueles atuantes nos 2º e 3º ―períodos‖ da rede estadual, nos quais centramos diretamente 

todos os demais procedimentos metodológicos adotados. 
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similares, as anotações de suas frequências e, por fim, o agrupamento das mesmas por campo 

semântico. Este momento figurou uma tentativa de aproximação mais precisa acerca dos 

elementos de representação social sobre ―ser professor da EJA‖ e nos propiciou reflexões 

bastante pertinentes para todo o proceder investigativo. 

A tabela que segue revela as palavras resultantes da TALP com suas respectivas 

frequências nas evocações: 

 

 

 

PALAVRAS 
 

FREQUÊNCIAS 
 

PALAVRAS 
 

FREQUÊNCIAS 
 

Criatividade 7 Perseverança 2 

Dedicação 6 Angustiante 2 

Desafio 6 Vocação 1 

Prazeroso 5 Responsabilidade 1 

Compromisso 4 Presente 1 

Respeito  3  Amar 1 

Paciência 3 Esperança 1 

Gratificante 3 Profissionalismo 1 

Facilitador 3 Heterogeneidade 1 

Formar 3 Politização 1 

Competência 2 Mediador 1 

Insatisfação 2   
                 

                       Tabela 05 – Evocação e  frequência  das  palavras  resultantes  da TALP  

                                             a partir da expressão-estímulo “ser professor da EJA é...” 

 

 

Pela exposição mostra-se notório que nove (09) das vinte e três (23) palavras foram 

evocadas uma única vez. Porém, na análise das justificativas a elas atribuídas, detivemo-nos 

na significação e pertinência das mesmas para o nosso objeto de estudo, além de suas 

presenças nas explicações de outras. Por isso, optamos por mantê-las para a realização da 

segunda etapa do PCM. Importa informar que, excetuando-se as aglutinações sinonímicas 

ocorridas em detrimento das explicações similares atribuídas pelos professores, todas as 

palavras proferidas no decorrer da TALP foram mantidas para o procedimento seguinte.  

Evidenciamos, no quadro abaixo, os agrupamentos semânticos em que foram 

organizadas as palavras provenientes desta técnica inicial. 
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CAMPO 01 
 

CAMPO 02 
 

CAMPO 03 
 

CAMPO 04 
 

 

ATRIBUTOS AFETIVOS 

DO PROFESSOR 

 

ATRIBUTOS 

PESSOAIS DO 

PROFESSOR 

 

ATRIBUTOS 

PROFISSIONAIS DO 

PROFESSOR 

 

OBSTÁCULOS À 

PRÁTICA DOCENTE 

EM EJA 
 

Amar Compromisso  Competência Desafio  

Angústia Dedicação Criatividade  Heterogeneidade 

Esperança Paciência Facilitador  

Gratificante Perseverança Formar  

Insatisfação Presença Mediador  

Prazer Respeito Politização  

 Responsabilidade Profissionalismo  

  Vocação  
 

        Quadro 01 – Organização das palavras por campo semântico 

 

 

A organização desses campos propiciou uma melhor observação sobre as explicações 

atribuídas pelos participantes. Nesta observação, buscamos entender como se manifestam os 

professores quando suscitados a falarem acerca do ―ser professor da EJA", estando eles 

diretamente imersos nesse contexto. Assim, após a organização, passamos a discorrer 

brevemente sobre os agrupamentos realizados e os sentidos que os definem. Vale 

considerarmos, no entanto, que as descrições desses campos promoveram apenas uma leitura 

inicial sobre como pensam esses professores, uma vez que a análise mais apurada sobre os 

sentidos de cada palavra consiste no trabalho a ser desenvolvido posteriormente, quando nos 

deteremos na interpretação das classificações e categorizações que compreendem o PCM. 

Assim, o primeiro campo, intitulado como “atributos afetivos do professor”, é 

composto por seis palavras que se referem aos sentimentos que permeiam o fazer docente, 

refletem as emoções vividas pelos professores em sua atividade. Embora apareçam palavras 

centradas em uma visão mais positiva, como ―amar, esperança, gratificante e prazer‖, e outras 

em aspectos menos entusiásticos, como ―angústia e insatisfação‖, as explicações atribuídas 

remetem-se sempre às questões emocionais com que se deparam os professores em seus 

fazeres na EJA. Nessa perspectiva, as primeiras definem um olhar direcionado ao cuidado que 

se deve ter com o alunado mediante as carências que vivenciam. São carências de 

aprendizagem, dificuldades de conciliação entre estudo e trabalho, baixa autoestima, dentre 

outras. Isto permite que os professores se sintam gratificados e desfrutem de prazer quando 

percebem os avanços alcançados por seus alunos. A este respeito, encontram-se falas como: 

―[...] eu sinto prazer que ao término do ano letivo o meu aluno saia lendo, adquirindo 

conhecimento. Isso pra mim é um grande prazer, principalmente na EJA porque eu vejo uma 
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história de vida... são alunos que não tiveram oportunidades... muitos deles, né?‖ (ÁLISSO). 

Observamos, nesta fala, uma confirmação da ideia de que se deve trabalhar o ―mínimo‖ com 

os alunos da EJA. Reproduz-se, nisto, o discurso circulante
40

 das carências e necessidades que 

envolvem este aluno e eleva-se a visão de que o menor nível de aprendizagem por ele 

adquirida já condiz com uma realidade satisfatória, digna de prazer. 

O amor encontra-se também nessas enunciações, destacando-se como uma condição 

ímpar e essencial para aqueles que atuam na EJA. Diante das muitas dificuldades vividas 

pelos alunos, faz-se preciso agir de forma mais ―amorosa‖, para que se sintam bem e 

continuem na escola. Sobre isto, fala a professora Ciclame: ―o amor move as pessoas para 

fazer algo... com o amor a gente acolhe, aceita eles [os alunos] com as suas dificuldades, com 

as suas limitações...‖. No entender de Tardif e Lessard (2005, p.159), ―os professores 

investem muito, emocionalmente falando, em seu trabalho: trata-se de um trabalho emocional 

‗consumidor‘ de uma boa dose de energia afetiva, e decorrente da natureza interpessoal das 

relações professor/aluno.‖ 

A angústia, também localizada neste campo semântico, reflete o sentimento 

despertado nos professores diante das inconstâncias e dificuldades enfrentadas nesta 

modalidade de ensino. Inconstâncias relativas à frequência dos alunos, a sua permanência na 

escola, dentre outros aspectos que dificultam a obtenção de resultados positivos, sobretudo, ao 

final do ano letivo. Segundo o professor Antúrio:  

 

 

Angustiante é o final do ano. Fazer o relatório... de 34, 35, você pegar... para cada 

50%, 60% da coisa você botar ―aband‖
41

 é muito feio e ainda, dos que sobraram... de 

15, ele não avançou... não avançou por uma série de coisas. Isso é angustiante! Por 

isso trabalhar na EJA... no final do ano é uma angústia.  
 

 

 A insatisfação vincula-se diretamente a esta angústia, quando os professores assumem 

que usam todos os recursos e dispositivos possíveis para impedir realidades como a exposta 

na fala do professor Antúrio e, ainda assim, se deparam com este mesmo quadro, sendo, por 

vezes, até responsabilizados por isso. Remetem-se, portanto, à insatisfação pelo não 

                                                 
40

 Diz respeito ao discurso reproduzido de forma aleatória, com ausência de propriedade sobre aquilo que é dito, 

distante das fundamentações teóricas que o originaram. Configura a veiculação de informações de origem 

acadêmica, científica, entre os atores de outros cenários sociais, por diferentes meios de comunicação, desde as 

publicações paramédicas, livros, manuais, até as conversações cotidianas (CARVALHO, 2003) de forma que tais 

informações são comunicadas, transmitidas, ainda que destituídas da consistência e veracidade de sua 

procedência. 
41

 Abreviatura de ―abandono‖ utilizada no registro geral do diário de classe, preenchido ao final do ano letivo.  



79 

 

reconhecimento de seus esforços e aí acrescentam a questão salarial – não correspondente aos 

desafios cotidianamente vividos. A esperança, localizada no mesmo campo semântico, reflete, 

frente a isso, a possibilidade de superação desse cenário.  

O segundo campo semântico, denominado “atributos pessoais do professor”, 

aparece composto pelas palavras: compromisso, dedicação, paciência, perseverança, presença, 

respeito e responsabilidade. Centra-se, na verdade, em ―atributos pessoais‖ – posturas e 

atitudes – que devem acometer todo profissional, independente de sua área de atuação. Neste 

caso, os docentes reportam-se à necessidade dessas características em sua realidade de 

atuação, singularizando-as no contexto da EJA. Deste modo, o compromisso e a dedicação 

são vistos como capacidades que permitem atuar com todas as dificuldades enfrentadas no dia 

a dia nesta modalidade de ensino sem se desestimular, como nos diz a professora Campânula:  

 

 

São alunos que precisam que a gente tenha muita dedicação com eles, porque 

assim... são alunos que vêm direto do trabalho, cansados, com n problemas tanto 

financeiro, como de cansaço, então, por isso eu acho que a palavra primordial seria 

dedicação, porque quando a gente tem dedicação, quando a gente acredita na 

capacidade, no trabalho, a gente tem força de se dedicar a eles. Aí aparece o nosso 

compromisso. Caminha tudo junto, né? 

 

 

A palavra presença reporta-se a uma das condições essenciais para a permanência do 

aluno em sala, reflete o envolvimento necessário ao professor da EJA com o seu fazer: 

 

 

[...] se você está presente, ele [o aluno] tá presente. Se você está ausente, ele se 

tornará ausente e, assim, sem nenhum retorno. Então é melhor você está presente, 

tentando estimulá-lo, ser dinâmico e ter todo o retorno, do que você estar ausente e 

não conseguir nada de proveito do que você tiver de melhor. Eu vejo isso como 

uma entrega pessoal, não é só você estar na sala, é uma presença completa, de 

acompanhamento, de ajuda... ali... todo dia... (ARUNDINA).   
 

 

A paciência e a perseverança aparecem como condições essenciais ao professor da 

EJA para alcançar melhores resultados com a turma e, acima de tudo, permanecer com um 

número significativo de alunos durante todo o ano letivo. A paciência é apontada como um 

atributo primordial para lidar com as dificuldades de aprendizagem permanentemente 

vivenciadas nas aulas. Segundo dizem, é necessário um alto grau de paciência para retomar e 

ensinar de diferentes formas até perceber que houve aquisição dos conteúdos abordados. 
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Além disso, somente com muita paciência é possível compreender e lidar com a diversidade 

de idades, comportamentos e interesses existente nas turmas. E a perseverança é apontada 

como complementar à paciência. É a capacidade de não se desestimular nem desistir diante 

dos problemas surgidos: ―porque a EJA é um segmento diferente dos demais, com muitas 

dificuldades... então tem que ter muita perseverança pra continuar, né?‖ (CENTÁUREA). 

O respeito volta-se à visão que o professor precisa ter de um aluno que, apesar de 

encontrar-se iniciando seu processo de escolarização, já possui toda uma vida socialmente 

construída, o que lhe confere capacidade para apresentar opiniões próprias. É o respeito pelo 

outro enquanto ser humano e social, que tem o que aprender, mas também tem muito a 

ensinar, como fala a professora Musa Ornata: 

 

 

Respeito é a palavra-chave de qualquer educador, mas eu digo no caso da EJA 

porque é um aluno especial. É um aluno que traz muitos problemas. É um aluno que 

vem e joga pra cima da gente muita coisa da vida dele ou, então, esconde muita 

coisa e você tem que ter esse respeito acima de tudo e tentar conhecer a realidade de 

cada um... além disso, nós aprendemos muito... é uma troca... e isso, 

necessariamente, exige respeito. Eu acho muito importante. 
 

 

Por fim, a responsabilidade é vista como algo voltado não apenas ao profissionalismo 

docente, mas em toda e qualquer área, pois ―uma vez escolhido um caminho a ser seguido, 

isso deve ocorrer com todo o cuidado e atenção que o mesmo exige para que se garanta o 

sucesso nos resultados‖ (TURNERA). No caso da EJA, a responsabilidade é vista como um 

dos aspectos mais importantes para que esses resultados sejam alcançados. Ela aparece como 

promotora de aspectos como o compromisso, a dedicação, a atenção, dentre outros, e deve ser 

encarada como a base para o bom desempenho profissional.  

“Atributos profissionais do professor” retrata o título conferido ao terceiro campo 

semântico. Neste, foram unidas as palavras que refletem questões vinculadas à atividade 

profissional na EJA. Assim, atributos como competência e criatividade, foram mencionados 

como intrinsecamente ligados ao fazer docente nesta modalidade de ensino. O primeiro pela 

necessidade que se sobrepõe ao professor de se dedicar a estudos que favoreçam o trabalho 

com as singularidades desta modalidade. Em virtude da formação inicial recebida não ter 

propiciado o saber necessário ao trabalho com o aluno jovem e adulto, cabe, então, ao 

professor adquirir competência para tal. Este entendimento reflete o conceito de competência 

profissional abordado por Perrenoud (2000), para quem esta competência consiste na 
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capacidade de busca, articulação e administração de conhecimentos mediante a situação 

desencadeada no processo de trabalho.  

A criatividade representa o meio de manter a turma. Buscando livrar-se da ―culpa‖ que 

lhes é atribuída pela ―perda‖ dos alunos, esses profissionais destacam uma verdadeira 

supremacia à criatividade como característica essencial para o professor da EJA. Compete à 

capacidade criativa deste profissional propiciar situações correspondentes aos anseios dos 

alunos, mantendo-os empolgados para freqüentarem a escola e, mais que isto, despertando-

lhes a capacidade de aprender e de alcançar os resultados almejados ao término do ano letivo.  

O sentido de ―formar‖ evidencia a condição socialmente conferida ao saber escolar. À 

escola é atribuída a responsabilidade de propiciar uma formação coerente com a ideia de 

cidadania que a sociedade propaga. Nesta instituição encontram-se os saberes formais, 

estruturados, capazes de elevar concepções e tornar as pessoas mais desenvolvidas 

culturalmente. Cabe, então, ao professor da EJA proporcionar essa condição para aqueles que, 

mesmo ativos socialmente, carecem dessa formação. Isto aparece em falas como: ―[...] eu 

percebo que a minha relação com a EJA é educar para formar cidadãos mesmo, alunos que 

consigam se relacionar com esse mundo, né? Adquirir uma melhor qualidade de vida através 

desses conhecimentos... Se tornar cidadãos mesmo, saber agir melhor...‖ (CICLAME). 

Visando promover a ―formação‖ do aluno, as posturas de facilitador e mediador 

tornam-se imprescindíveis aos processos de ensino e de aprendizagem. É preciso ―facilitar o 

conhecimento para o aluno chegar até lá. [...] porque o aluno da EJA vem com toda uma 

bagagem quase pronta, só precisa ser facilitada para que ele possa compreender melhor. Então 

é facilitar isso, né? Fazer ele atingir o conhecimento, ajudar‖ (URZE). Nesta perspectiva, o 

facilitador liga-se à possibilidade de amenizar os processos de ensino, de favorecer as 

condições de progresso ao aluno. Essa concepção nos impulsiona a refletir sobre o sentido de 

―formação‖ que assumem esses professores quando pensam em ―facilitar o conhecimento‖. 

No que concerne ao ensino infantil, sabe-se que a criança constitui um sujeito participante de 

sua formação e que vai se apropriando do mundo facilitado pelo professor. O sentido de 

facilitar consiste em proporcionar condições para que esta faça suas descobertas, construa 

seus conceitos, suas definições. No caso do adulto, em que incide facilitar a compreensão de 

um conteúdo que o aluno já sabe? Qual o real papel da escola e do professor nesta realidade? 

Não se daria aí a negação do conteúdo? É preciso que vejamos o aluno da EJA como 

aprendente. Seu conhecimento deve servir para ampliar a capacidade de discussão e 

articulação com os conteúdos, não como limitação de sua aprendizagem.      
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Em relação ao sentido de mediador, os professores se remetem à descoberta dos 

anseios discentes e à busca por formas de acompanhamento e de atenção que, mais uma vez, 

permitam a constância dos alunos nas aulas. O docente precisa estar constantemente próximo 

destes para que se sintam confiantes e se estimulem a resolver as atividades sem medo do 

fracasso. Este é o sentido de mediar para os professores.  

A politização e o profissionalismo são também relacionados como competências 

intrínsecas aos docentes de quaisquer áreas, mas, em especial, aos da EJA por lidarem com 

um alunado que já possui uma vida social ativa e que necessita da escola para uma maior 

expansão em suas capacidades de atuação e de percepção do mundo em que vive. No que se 

refere à politização, o discurso de Paulo Freire é tomado como exemplo, para justificar a 

questão de não se desenvolver um trabalho educativo centrado apenas nos conteúdos 

curriculares, mas nas distintas possibilidades de conscientização e desenvolvimento do 

indivíduo enquanto ser humano e social. Quanto ao profissionalismo, é entendido como uma 

postura responsável diante das normas, dos direitos e deveres que compreendem uma ação 

profissional. Uma vez assumida conscientemente uma função e desenvolvido todo o seu 

proceder de forma eficiente, estaria o professor cumprindo sua condição de profissional.  

Assim afirma a professora Semanea:  

 

 

Politização... porque em educação de jovens e adultos tá intrínseca a questão da 

politização. Ensinar é, acima de tudo, isso, né? Um ato político, como já dizia Paulo 

Freire. [...] sobre o profissionalismo, se a pessoa tiver profissionalismo, agir como 

tal, todos os outros pré-requisitos necessários a um profissional já estão 

contemplados. Profissionalismo é isso: uma ação eficiente, consciente no trabalho. 
 

 

É possível observar nesta fala uma relação estabelecida entre a EJA e as questões de 

politização, conscientização, desenvolvimento humano e social, evidenciando preceitos da 

Educação Popular. Porém, além de consistir na preleção de apenas uma professora dentre o 

grupo, não ocorre uma argumentação que fundamente os preceitos mencionados. Com isto, 

percebemos, mais uma vez, a reprodução do discurso circulante, neste caso, a repetição 

daquilo que é ouvido em diferentes contextos de estudo e discussão sobre a EJA – como os 

cursos de capacitação, por exemplo – mas sem propriedade do sentido e das interlocuções que 

esses termos apresentam com a modalidade de ensino tratada. Isto pode ser confirmado 

através do esvaziamento do discurso que segue a palavra politização. Ao mesmo tempo, o 
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profissionalismo é mencionado com base em uma apreensão puramente técnica, sem qualquer 

relação com as questões políticas, humanas e sociais anteriormente citadas. 

Por fim, aparece a vocação como outra questão essencial para que o professor possa 

administrar o seu trabalho e alcançar os resultados desejados. Na visão da professora,  

 

 

[...] muitas pessoas estão em sala de aula sem ter vocação e isso leva a grandes 

problemas, porque fica a pessoa fazendo um trabalho de mau humor, com descaso, 

às vezes, pensando só na questão do salário, que não vale a pena. Se você for levar 

pro lado do salário não vale a pena. Por isso eu digo que tem que ter vocação. Tem 

que gostar, porque se tá em sala de aula com o aluno da EJA, né? Que é um aluno 

diferenciado, sem ter essa vocação... sem ter essa aptidão pra dar aula para esse 

público, principalmente, é um problema! (MUSA ORNATA). 

 

 

Destaca-se, no discurso, a relação tecida entre a responsabilidade com o trabalho e o 

salário a ele referente como algo desproporcional. Assim ocorrendo, a vocação coloca-se 

como o elemento capaz de impulsionar a realização deste trabalho e de superar as questões 

pouco favoráveis a sua realização. Apesar do salário, o trabalho transcorre bem quando se tem 

vocação e o professor se pauta nela para garantir o seu desenvolvimento.  

Estes últimos atributos do terceiro campo semântico expressam a nossa preferência 

por manter algumas das palavras com apenas uma evocação. Observamos, através das falas, a 

relevância dos sentidos atribuídos a estas palavras para a investigação do nosso objeto de 

pesquisa e, portanto, sua pertinência para a efetivação do PCM. 

O último campo, definido como “obstáculos à prática docente em EJA”, centraliza 

os discursos sobre as dificuldades enfrentadas pelos professores em sua prática diante das 

peculiaridades da EJA, destacando as palavras desafio e heterogeneidade. O desafio, com uma 

recorrência bastante expressiva, é apontado pela singularidade que demarca a educação 

destinada a um alunado diverso em sua composição, já atuante socialmente, que busca 

conhecimentos condizentes com suas realidades e, principalmente, com as exigências que lhe 

são impostas pela sociedade. Assim, mostram-se como condições desafiadoras: a presença de 

adolescentes e adultos em um mesmo espaço com empenhos, capacidades e desejos 

diferentes; a busca contínua por atividades e práticas que despertem o gosto e a atenção dos 

alunos; a preocupação com a evasão, no caso dos adultos, devido à relação estabelecida entre 

trabalho e estudo e, dos mais jovens, pelo ―pouco compromisso que têm com o aprender, com 

a escola‖ (TURNERA); a falta de materiais didático-pedagógicos específicos, dentre outros.  
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A heterogeneidade deriva-se desse contexto, sendo um desses grandes desafios com 

que se deparam os professores da EJA. Nela centra-se a diversidade de interesses, idades e 

condições de aprendizagem que denotam a especificidade tão proferida sobre esta 

modalidade. No entender da professora Croscomia:  

 

 

ser professor da EJA é lidar diretamente com a heterogeneidade, porque a EJA tem 

suas especificidades, né? Todos os grupos são heterogêneos, né? Seja a mesma 

faixa etária, seja mais ou menos os níveis aproximados, mas a EJA, ela é bem mais 

específica porque ela é diferente, a faixa etária é bem diferente, né? A idade de um 

aluno para o outro, os níveis de aprendizagem também estão bem distantes, eles não 

estão aproximados e os interesses... consequentemente, os interesses também são 

bem diferentes... E isso, para o professor...  
 

 

A explanação dessas falas nos permite perceber que assim como aconteceu no grupo 

focal, é a figura do aluno da EJA quem predomina nas argumentações dos professores. Em 

torno dele foi evocada a maioria das palavras, motivo pelo qual as explicações, quase sempre, 

se interpenetram. Essa recorrência, longe de ser apenas um fato comum nas falas, reforça a 

nossa inferência de que os participantes desta investigação, ainda que se mantenham 

diretamente vinculados à docência na EJA, não reconhecem ―o ser professor‖ especificamente 

nesta modalidade de ensino, associando essa especificidade às caracterizações e definições 

que possuem sobre o aluno da EJA. Além disso, tendo em vista que a própria EJA já aparece 

como um fenômeno pouco significativo, mostra-se coerente a ideia de que uma concepção de 

docência especificamente ligada a esta modalidade de ensino também se torne inexpressiva. 

Mais que isto, inexistente.   

Diante desses apontamentos, vale considerar a argumentação de Ibañez
42

 (1988 apud 

SÁ, 1998), quando afirma que a estruturação que permeia as representações sociais nos indica 

que não há porque existir uma representação social para cada objeto em que pensemos. Pode 

ser que um determinado objeto que nos pareça significativo socialmente para um grupo, na 

realidade, apenas atraia ―uma série de opiniões e de imagens relativamente desconexas‖ 

(p.46). Este se revela, portanto, o cenário com que temos nos deparado na presente pesquisa. 

 Sá (1998) ainda nos lembra que as condições que denotam a existência de uma 

representação social sobre um dado objeto para um grupo são, de acordo com Moscovici 

(1978), a dispersão da informação, a focalização e a pressão à inferência; entretanto, a forma e 

                                                 
42

 IBAÑEZ, T. Representaciones sociales: teoría y método. In: IBAÑEZ, T. (ed). Ideologias de la vida 

cotidiana. Barcelona, Sendai, 1988. 
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a intensidade de tais condições podem sofrer variações abrangentes tanto de um objeto para 

outro dentro de um grupo, quanto de um grupo para outro diante do mesmo objeto. Deste 

modo, essa percepção não se configura em um problema simples para o pesquisador, pois a 

(in)existência do fenômeno não é algo sempre evidente. O pesquisador pode supor essa 

existência sem que isso aconteça, ou seja, ―o grupo considerado para o estudo pode não ter 

nunca ‗dado a menor bola‘ para o objeto que o pesquisador achava ser importante na sua vida 

cotidiana‖ (p.47). 

Considerando essas três condições e a nossa vivência no contexto da EJA, deduzimos 

que por se acharem constantemente participando de cursos de capacitação voltados para a 

atuação nesta modalidade de ensino, em que ocorriam momentos de encontros com outros 

professores voltados a mesma realidade, discorrendo sobre inquietações semelhantes e em 

busca de direcionamentos também comuns ao grupo, esses docentes dispunham de um cenário 

favorável à vivência de tais condições e, portanto, à possibilidade de haverem construído uma 

representação social sobre o ―ser docente da EJA‖. No entanto, os resultados empíricos em 

análise têm demonstrado o possível equívoco da suposição, como aborda Sá (1998). Diante 

disso, o autor impulsiona à compreensão de que este resultado não significa algo a ser 

desconsiderado, mas, ao contrário, consistentemente discutido. Ademais, ―às vezes, a 

pesquisa pode conduzir a um resultado positivo – isto é, extrai-se alguma representação – que 

não corresponde à realidade cotidiana do grupo estudado‖ (p.48). No caso desta pesquisa, as 

interpretações até então realizadas têm apontado esta realidade. Ingressamos em nossa 

investigação visando encontrar uma representação social sobre ―ser professor da EJA‖, 

entretanto, estamos nos deparando com a inexistência deste objeto para o grupo de 

professores participante. Por outro lado, tem se configurado, com tamanha veemência, o 

discurso, a troca de informações, a caracterização do aluno componente desta modalidade de 

ensino, o que sugere a existência de uma representação social sobre este aluno. 

Tecidas as considerações decorrentes dos campos semânticos da TALP e mantidas as 

inferências sobre a inexistência de uma representação social sobre ―ser professor da EJA‖ 

para o grupo de professores participantes desta investigação, compete-nos, neste momento, 

aprofundar nossa análise utilizando os dados advindos da segunda etapa do PCM e, com isto, 

definir nossas constatações. É sobre esta realização que nos dedicaremos na sequência da 

presente produção, iniciando as abordagens com a apresentação dos participantes deste 

procedimento e, em seguida, descrevendo sua efetivação em nossa pesquisa. 
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3.2  PCM: DESCREVENDO O PROCEDER E LOCALIZANDO OS PARTICIPANTES 

 

 

O procedimento de classificações múltiplas configura-se em um método de 

investigação que permite ao participante fazer uso de construtos próprios e de expressar 

livremente a forma como percebem e pensam sobre esses construtos, com um mínimo de 

interferência do pesquisador. Ao destacar-se como um processo de classificações, o PCM 

pauta-se nos pressupostos da categorização. Segundo Moscovici (2003, p.63), ―categorizar 

alguém ou alguma coisa significa escolher um dos paradigmas estocados em nossa memória e 

estabelecer uma relação positiva ou negativa com ele‖. Assim, os estudos realizados com o 

uso do PCM têm como interesse conhecer a maneira como os indivíduos pensam, sentem e se 

comportam diante dos acontecimentos por eles vivenciados (ROAZZI, 1995). As categorias e 

os conceitos organizados pelos participantes apresentam uma relação de interdependência, 

sendo mutuamente estruturantes. Ao classificarem objetos sociais, eles selecionam aqueles 

aspectos que lhes são significativos, unindo-os em categorias. Esta construção categorial 

permite uma elaboração conceitual compatível com os aspectos então selecionados.  

Tratando desta realidade, Roazzi (1995) afirma que o processo de classificação 

envolve experiências cognitivas e afetivas com o objeto, sendo que a afetividade tem sempre 

um papel preponderante nesse processo. Assim, dependendo do fenômeno, do tempo, do 

espaço e das relações estabelecidas, o modo como as pessoas classificam pode sofrer 

variações tanto em forma quanto em intensidade. A este respeito, acrescenta o autor: ―[...] 

pela investigação de como e quais categorias as pessoas usam quando interagem com os 

aspectos do mundo no qual vivem, pode-se compreender como as pessoas pensam em relação 

a estes aspectos e como os conceitualizam‖ (p.12). 

A nossa escolha pelo uso do PCM pauta-se exatamente nessa condição de perceber 

como os professores atuantes nos períodos iniciais da EJA pensam, definem e se relacionam 

com o ―ser professor‖ nesta realidade. Acreditamos que essa apreensão é capaz de 

proporcionar caminhos favoráveis para a identificação e a compreensão das estruturas 

elementares que constituem a representação social e as interrelações que esses profissionais 

apresentam sobre o fenômeno estudado. Considerando a mínima interferência do pesquisador 

durante os processos de organização, classificação e definição realizados pelos participantes, 

identificamos, neste proceder, uma maneira de conhecer mais proximamente um universo que 

lhes é singular, apreendendo as informações presentes em seus sistemas próprios de 
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conceitualização. Nas palavras de Andrade (2003), esse encaminhamento constitui-se em algo 

essencial para pesquisas que se relacionam com a investigação em representações sociais. 

Conforme já explanado, a segunda etapa na realização do PCM acontece com a 

utilização das palavras resultantes da TALP
43

. Essa segunda etapa é composta também por 

dois momentos: um denominado de classificação livre e o outro, de classificação dirigida. 

Esses dois momentos são concretizados de modo sequencial e compreendem um único 

participante por vez.  

A classificação livre configura-se em uma atividade em que ―[...] o sujeito é convidado 

a considerar uma série de itens ou elementos relevantes para o objetivo da investigação e a 

classificá-los ou categorizá-los de acordo com algum critério que possua um significado para 

ele‖ (ROAZZI, 1995, p.16). Seguindo a definição do autor, é possível dizer que, neste 

momento, o participante recebe as palavras e é orientado a agrupá-las segundo seus próprios 

critérios. ―Dependendo do tipo de investigação o número de categorias pode ou não ser 

limitado‖ (ROAZZI, 1995, p.17). No caso específico de nossa pesquisa, foi limitado a dois o 

número mínimo, e a seis, o número máximo, de grupos a serem formados.  

Quando o procedimento se dá com o uso de uma única palavra-estímulo como termo 

indutor, ela também é disposta em meio às demais e utilizada nos agrupamentos. Em nosso 

caso, por trabalharmos com uma expressão-estímulo, não cumprimos este proceder, uma vez 

que sendo uma expressão, iria destoar, significativamente, das palavras. Assim, o estímulo 

utilizado foi apenas pronunciado para o participante na solicitação do agrupamento das 

palavras. Ao final, conforme prevê a metodologia, compete ao participante explicar suas 

construções grupais, destacando os critérios por ele utilizados em tal feito. Ademais, 

―qualquer esclarecimento necessário pode ser feito ao entrevistado durante o procedimento, 

assumindo uma característica de entrevista aberta‖ (ANDRADE, 2003, p.75). 

Após a conclusão desse primeiro momento, segue-se com o desenvolvimento do 

seguinte: o da classificação dirigida. Esta classificação ―[...] é realizada quando o pesquisador 

deseja verificar uma hipótese sobre um aspecto específico das conceitualizações dos 

indivíduos‖ (ROAZZI, 1995, p.19). Nesse momento, ―[...] o critério de classificação é 

fornecido pelo entrevistador. [Esta realização] é extremamente útil para a comprovação de 

categorias do critério de classificação livre, sustentando ou não sua validade‖ (ANDRADE, 

2003, p.76). Assim, as palavras são novamente entregues ao participante e, outra vez, lhe é 

                                                 
43

 As palavras encontram-se impressas separadamente em papeletas que são entregues aos participantes para 

serem manuseadas e organizadas segundo as classificações realizadas por estes. O modelo das papeletas 

utilizadas em nossa pesquisa pode ser consultado no apêndice A da presente produção. 
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pedido para que as agrupe. Desta vez, no entanto, são fornecidos os critérios a serem adotados 

para a organização e o termo indutor é exposto como referência para essa nova estruturação, 

não sendo, portanto, utilizado nas classificações.  

Neste momento, observando o termo indutor – em nosso caso, a expressão-estímulo – 

o participante deve organizar as palavras conferindo-lhes uma relação de associação na 

seguinte escala: muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou não associadas a este termo. 

Esses critérios
44

 são expostos na mesma configuração das palavras e definem as categorias em 

que estas deverão ser agrupadas. O participante é livre quanto ao número de palavras 

associadas a cada critério, bem como aos critérios que irá utilizar, podendo desconsiderar 

algum deles em sua categorização. Ao término, são novamente explanadas as considerações 

que justificam cada agrupamento e, tal qual ocorre na primeira etapa, todos os acontecimentos 

são gravados em aparelho de áudio, além de registrados, por escrito, os grupos de palavras em 

um protocolo de pesquisa
45

 em que anotamos também outras informações relevantes à 

pesquisa, como: dados pessoais dos participantes, formação, local de trabalho, tempo de 

experiência na profissão, em meio a outros. 

Conforme evidenciado anteriormente, a escolha do procedimento nesta investigação 

justifica-se pela quantidade de participantes correspondente ao locus de pesquisa escolhido: a 

região metropolitana de Natal. Assim, contamos com um total de noventa (90) professores, 

todos correspondentes aos critérios anteriormente definidos e desta vez, somente vinculados à 

rede estadual de ensino. Deste modo, a segunda etapa do PCM foi aplicada a todos os demais 

professores atuantes nos períodos II e III da EJA, das escolas estaduais localizadas na referida 

região – totalizando, neste momento, a abrangência de quarenta e três (43) instituições. 

Contando com aqueles docentes que colaboraram para a realização da TALP, esta 

investigação abrangeu 100% dos professores da EJA, atuantes na rede estadual de ensino, 

existentes naquela região metropolitana no ano de 2008 – quando foi realizada a busca do 

material empírico. Mostra-se válido informar que em meio às escolas onde pesquisamos, 

apenas duas (02) apresentavam turmas funcionando tanto no turno vespertino quanto no 

noturno. Uma delas com duas (02) em um horário e uma (01) no outro, respectivamente e, a 

outra, somente com uma (01) em cada turno. Todas as outras unidades escolares possuíam 

turmas da EJA somente no noturno.  

                                                 
44

 A forma como organizamos esses critérios utilizados para a associação hierárquica das palavras encontra-se 

exposta no apêndice B. 
45

 O modelo do protocolo utilizado pode ser observado no apêndice C. 
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A tabela abaixo demonstra a localização dessas escolas e o número de professores 

participantes da presente investigação: 

 

 
 

 

LOCALIZAÇÃO 

DAS ESCOLAS 

 

 

NÚMERO DE 

ESCOLAS 

 

 

PROFESSORES 

PARTICIPANTES 
 

Natal (Área Norte) 12 27 

Natal (Área Sul) 08 15 

Natal (Área Leste) 09 21 

Natal (Área Oeste) 07 15 

Macaíba (Área Urbana) 03 05 

Macaíba (Área Rural) 01 01 

São Gonçalo do 

Amarante (Área Urbana)
46

 

 

02 
 

03 

Extremoz (Área Urbana) 01 03 

TOTAL 43 90 
 

              Tabela 06 – Localização e quantidade das escolas e número 

                                         de professores participantes do PCM  

 

 

Na consideração do total de participantes para o estudo das representações sociais, 

mostra-se importante elucidar a argumentação de Wagner (1998) ao destacar o consenso 

funcional como um dos critérios dessas representações. No entender do autor, não é o número 

de participantes que define uma representação social, nem é possível sua unanimidade no 

grupo. Nesse sentido, embora este estudo objetive a investigação com a totalidade dos 

professores dos períodos iniciais da EJA existentes na região metropolitana de Natal, não se 

configura como intento centrar-se nos termos numéricos, mas ao consenso funcional enquanto 

uma ―necessidade de manter o grupo como uma unidade social reflexiva e de uma maneira 

organizada pela padronização do auto-sistema, dos processos de auto-categorização e das 

interações de uma maioria qualificada de membros do grupo‖ (p. 17-18). Assim, ainda que 

tenhamos realizado o procedimento com um número significativo de professores, não 

defendemos, com isto, uma homogeneidade representacional sobre ―ser professor da EJA‖, 

mas, considerando o consenso funcional, buscamos perceber, no grupo participante, a 

representação social que se evidencia entre os docentes da EJA acerca do referido fenômeno.  

Além do consenso funcional, o autor apresenta ainda outros critérios que, vinculados a 

sociogênese das representações sociais, implicam em um diagnóstico capaz de caracterizá-las. 

                                                 
46

 Os municípios de São Gonçalo do Amarante e de Extremoz não possuem turmas de EJA em escolas estaduais 

localizadas na área rural. 
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Assim, destacam-se: o critério de relevância que, como o próprio termo explica, determina a 

relevância dos objetos ou fenômenos para o grupo; o critério de prática, que se remete à 

relação entre o que pensa o grupo e as ações por ele realizadas, como diz Wagner (1998, 

p.19): ―a ação é parte de uma representação e não sua consequência‖; o critério de 

holomorfose, quando cada membro do grupo apresenta ―informações‖, comportamentos, 

ideias que são peculiares, ―normais‖ a este grupo; e, por fim, o critério de afiliação, que figura 

―o lado objetivo do critério holomórfico e permite avaliar a correção da meta-informação de 

uma representação holomórfica‖ (p.20), ou seja, a comprovação da representação social e da 

pertinência do membro ao grupo através da adequação de suas condutas ao que é esperado 

pelo grupo. A definição de uma representação social construída pelo grupo de professores 

participantes desta pesquisa deve, então, apresentar aspectos que evidenciem tais critérios. A 

busca por essa constatação constitui, assim, o sentido desta construção. 

Ponderando essa perspectiva e dando continuidade à descrição dos participantes desta 

pesquisa, a Tabela 07 apresenta a idade e o gênero daqueles que se voltaram a esta etapa do 

PCM. 

 

 

       

IDADE 

 

GÊNERO  

TOTAL 
Masculino Feminino 

Até 20 anos - 01 01 

21 aos 30 anos - 04 04 

31 aos 40 anos 01 18 19 

41 aos 50 anos 03 41 44 

51 aos 60 anos 01 19 20 

Acima de 60 anos - 02 02 

TOTAL 05 85 90 
                                 

                                        Tabela 07 – Idade e gênero dos participantes do PCM 
 

 

Ao destacarmos inicialmente o critério da idade, observamos uma predominância de 

professores na faixa etária entre 41-50 anos – total de quarenta e quatro (44) – o que configura 

uma idade um pouco mais elevada que daqueles participantes da TALP. Os decênios, 

imediatamente, anterior e posterior a esta faixa etária compreendem, conjuntamente, 

proporções também expressivas em relação aos demais períodos – dezenove (19) e vinte (20), 

respectivamente –, ainda que se localizem em menos de 50% da concentração existente na 

faixa anteriormente citada, caracterizando a maturidade do grupo. 
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Pelas definições advindas dos estudos de Levinson (1978 apud Marchand, 2005) sobre 

as estações da vida adulta, a concentração dessas idades retratam o auge da fase adulta, a meia 

idade e o culminar da meia idade. Segundo Levinson, no período entre os 33 e 40 anos, os 

indivíduos encontram-se em uma fase que pode ser definida como de estabelecimento, quando 

investem em vários componentes estruturais de sua vida: o trabalho, a família, interesses 

individuais e, ainda, buscam realizar aspirações e desejos. Ao final, encontra-se uma maior 

consciência quanto à identidade, autosuficiência e autonomia. Na sequência, aparecem os 

momentos de transição para a meia-idade – dos 40 aos 45 anos –, quando ocorre a 

culminância da vida de jovem adulto e o início da meia idade, marcado por questionamentos e 

―crises‖ sobre o estabelecimento social alcançado e a realidade vivida; e, também, a entrada 

para a meia-idade – 45 aos 50 anos –, período em que se desenvolve uma nova estrutura vital, 

com gradual diminuição das capacidades biológicas, mas permanência em uma vida 

socialmente produtiva. Dos 50 aos 55 anos, dá-se a transição para a meia-idade, destacando-se 

uma nova avaliação da estrutura de vida que compreenderá a meia idade e, dos 55 aos 60, o 

culminar da meia-idade, capaz de proporcionar satisfação se os indivíduos ―adaptarem as 

estruturas de vida às mudanças de papéis e do eu‖ (p.27). Seguindo o pensamento do autor, 

podemos dizer que a maior concentração desses professores vivencia momentos de 

estabelecimento social, de autonomia e de maturidade. Períodos, portanto, de maior 

consciência sobre os atos e as opções sobre a/na vida.  

É preciso lembrar, porém, que o cenário atual vivencia outra realidade no que se refere 

à qualidade de vida e, portanto, outros parâmetros para a definição das maneiras de ser e de 

viver das pessoas. Apesar de se mostrar como uma referência teórica relevante no que se 

refere aos estágios da vida adulta, importa-nos perceber que as duas últimas décadas têm 

registrado mudanças significativas impulsionadas pelos avanços da tecnologia e da medicina, 

o que tem determinado novos padrões de comportamento e de expectativas de vida para as 

pessoas. Isso se reflete, por exemplo, ao identificarmos dois participantes de nossa 

investigação com mais de sessenta (60) anos de idade ainda lecionando. Contando, ambos, 

com possibilidade de aposentadoria, esses profissionais configurariam o que Levinson
47

 

denomina de ―momento de transição para a terceira idade‖, fase de ―preparar-se para a 

reforma [aposentadoria] e para o declínio físico‖ (p.27). No caso desses professores, 

observamos, no entanto, que se sentem em plena capacidade de atuação profissional e que se 

                                                 
47

 Op. Cit. 
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realizam com suas atividades, encontrando no trabalho um espaço de vivacidade e de prazer, 

como demonstra a professora Magnólia: 

 

 

[...] eu mesma não trabalho insatisfeita. Eu trabalho com prazer. Eu tô dizendo não é 

da boca pra fora não, tô dizendo aqui dentro (bate no peito). Com 61 anos... eu 

poderia até me aposentar pela idade, mas não quero. Eu tenho prazer de tá com meus 

alunos... todos eles gostam muito de mim. Eu me sinto viva aqui (MAGNÓLIA). 
 

 

Continuando com a explanação da tabela 05, outro dado que nos desperta a atenção é o 

gênero dos participantes, quando percebemos uma expressiva predominância do feminino 

(94,4%). Esta realidade, contudo, condiz com o cenário educacional em sua generalidade e 

não apenas no contexto da EJA, visto que a feminização do magistério constitui uma situação 

notoriamente estabelecida na educação brasileira.  

Buscando um entendimento sobre esta feminização, encontramos em Tanuri (2000) e 

Oliveira (2004) o argumento de que, apesar de ter havido o ingresso de mulheres nas Escolas 

Normais ainda no período monárquico, foi, sobretudo, no século XIX que a profissionalização 

feminina no âmbito educacional recebeu incentivo, especialmente, devido ao processo de 

industrialização e o surgimento da classe assalariada. É importante retratar que, neste período, 

a educação aliava-se ao desejo de modernização das classes dominantes vinculado à 

necessidade de instrução dos trabalhadores. Com isso, aumentava a carência de professores e, 

também, a admissão de mulheres nas Escolas Normais. Não obstante, um objetivo político se 

mostrava presente nessa abertura ao magistério feminino: as mulheres recebiam salários 

menores. Para a expansão do ensino, o governo precisava gastar menos com os professores e, 

como os homens não aceitavam baixos salários, as mulheres passaram a assumir este posto, 

não pelo salário, mas por sua suposta ―vocação‖
48

 natural para o magistério – argumento que 

encobria a desvalorização salarial a que eram submetidas – (OLIVEIRA, 2004; 

MONTAGNER, 2004; CATANI, 1997; LOURO, 1997). 

Tratando deste cenário, Catani (1997, p. 28-29) afirma: 

 

 

 

                                                 
48

 Discutiremos o sentido atribuído à vocação mais adiante, ao tratarmos das explanações feitas pelos 

participantes durante a realização do PCM, já que esta foi uma das palavras utilizadas neste procedimento. 
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Para que a escolarização se democratizasse era preciso que o professor custasse 

pouco: o homem, que procura ter reconhecido o investimento na formação, tem 

consciência de seu preço e se vê com direito à autonomia — procura espaços ainda 

não desvalorizados pelo feminino. Por outro lado, não se podia exortar as 

professoras a serem ignorantes, mas se podia dizer que o saber não era tudo nem o 

principal. Exaltar qualidades como abnegação, dedicação, altruísmo e espírito de 

sacrifício e pagar pouco: não foi por coincidência que este discurso foi dirigido às 

mulheres. 

 

 

Com a instituição da República e a necessidade cada vez mais marcante de 

oportunidades educacionais, fortaleceu-se a ideia do magistério como uma profissão feminina 

por excelência, cabendo aos homens buscar vantagens financeiras em outras áreas. Aqueles 

que permaneciam na educação reservavam-se ao exercício de funções técnicas, 

administrativas e de inspeção dentro das escolas, cabendo às mulheres o trabalho em sala de 

aula. Destacava-se nisto, a concepção de que a mulher era ―naturalmente‖ dotada de 

capacidades para cuidar das crianças. Neste quadro, sobressaiam-se, principalmente, as 

figuras da órfã – que possuía situação financeira precária – e da solteirona – ―uma mulher que 

‗abdicava de si‘, entregando-se a seus alunos e alunas como se esses fossem a sua família‖ 

(LOURO, 1997, p.81). A partir do século XX, ampliou-se a necessidade de incorporar a 

mulher no projeto educacional da nação e o magistério foi visto cada vez mais como um 

trabalho feminino, posto que além da ―capacidade nata‖ que ela possuía para a instrução e o 

trato infantis, era possível executar essa profissão sem prejuízo das atividades domésticas.  

Esta realidade ampliou-se, pouco a pouco, até os dias atuais e, ainda que o mundo do 

trabalho tenha se expandido para o ingresso feminino, a área educacional continua sendo um 

grande foco de busca profissional para as mulheres em detrimento dos homens que, 

geralmente, centrados na ideia da desvalorização salarial na educação, investem em outras 

áreas de atuação. Em contrapartida, devemos lembrar que a abertura ocorrida nas últimas 

décadas do século XX para o ingresso em cursos superiores possibilitou uma elevação 

também nos índices de homens trabalhando no setor educacional, porém, geralmente 

centrados em licenciaturas específicas. A educação infantil e polivalente perpetuou a noção da 

amabilidade feminina como mais propícia a sua realização e, portanto, permanece registrando 

uma maioria expressiva de mulheres nesta atuação (OLIVEIRA, 2004; LOURO, 2007).  

Nesta pesquisa, ao nos voltarmos aos professores dos períodos iniciais da EJA, 

centramo-nos em profissionais polivalentes, o que justifica a supremacia do gênero feminino. 

Entretanto, de acordo com a explanação acima, há uma confirmação dessa feminização na 

realidade educacional como um todo, não sendo especificidade da EJA.  
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Em relação à formação dos professores, podemos perceber um número considerável 

daqueles que se encontram ainda com o nível médio como formação inicial, em alguns casos, 

até mesmo um ensino médio inespecífico, como evidencia a Tabela 08: 

 

 

 

FORMAÇÃO INICIAL 

 

 

NÚMERO DE 

PROFESSORES 
 

Ensino Médio (Magistério) 08 

Magistério (cursando Normal Superior) 01 

Magistério (cursando Pedagogia) 10 

Ensino Médio inespecífico (cursando Pedagogia) 15 

TOTAL 34 
 

                   Tabela 08 – Participantes do PCM que não possuem formação 

                                                         inicial  em  nível superior 

 

 

Conforme demonstrado na tabela, existe um total de trinta e quatro professores 

atuantes em EJA que possuem o nível médio como formação inicial. Oito (08) deles apenas 

com este nível, em detrimento dos demais que apesar de também apresentarem o nível médio 

como escolaridade, encontram-se vinculados a cursos superiores a este nível e, de certo modo, 

concernentes ao trabalho nos períodos iniciais da modalidade de ensino tratada. Neste caso, 

localizamos um (01) cursando o Normal Superior e dez (10) no curso de Pedagogia, todos 

possuindo o magistério como formação o nível médio. Além destes, existem ainda quinze 

(15) dos participantes que se encontram cursando Pedagogia, porém, que não possuem 

qualquer base formativa voltada à área educacional. Este quadro retrata uma situação comum 

na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte, concretizada através da contratação 

temporária de estagiários para o suprimento de vagas nas escolas onde há falta de professores. 

A este respeito, importa-nos evidenciar que apesar da Lei nº 8.324/03 (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2009b), que discorre sobre a contratação temporária de professores para a rede 

estadual de ensino do Rio Grande do Norte, prever a seleção de profissionais para as escolas 

onde, por razões distintas, não se dispõe de professores para todas as turmas, o que 

encontramos nestas instituições são universitários cumprindo a função desses ―substitutos‖. 

São os conhecidos ―estagiários‖. Assim, mesmo estando na condição de estudantes, eles 

assumem completamente as salas de aula como professores, respondendo por todas as 

atribuições de um docente, sem qualquer supervisão ou acompanhamento, o que contraria, 

dentre outras, a disposição encontrada no art. 3º, § 1º da Lei nº 11.788/2008: ―o estágio, como 
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ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor 

orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente‖ (BRASIL, 2009b). 

Na Tabela 09, que segue, podemos observar a distribuição dos profissionais que 

possuem a graduação como formação inicial e alguns desses, pós-graduação:   

 

 

 

FORMAÇÃO INICIAL 

 

 

NÚMERO DE 

PROFESSORES 

 

PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 
 

NÚMERO DE 

PROFESSORES 

Normal Superior 11 Especializações diversas 05 

 

Pedagogia 
 

32 

Especialização em EJA 02 
Especializações diversas 09 

Mestrado em Matemática 01 

 

Licenciado em Letras  
 

06 
Especialização em 

Linguagens e Educação 
 

01 

Licenciado em Geografia 02 - - 

Licenciado em Arte  02 - - 

Licenciado em História 01 - - 

Licenciado em Ciências Sociais 01 - - 
 

Licenciado em Ciências da Religião 
 

01 
Especialização em 

Linguagens e Educação 
 

01 

TOTAL 56 - 19 
                             

         Tabela 09 – Participantes do PCM com formação inicial em nível superior 

 

 

No grupo dos cinquenta e seis professores que possuem graduação, define-se uma 

predominância do curso de Pedagogia com trinta e dois (32) profissionais, seguido por 

Normal Superior com onze (11). Além disso, existem treze (13) participantes com 

licenciaturas diversas: seis (06) em Letras, dois (02) em Geografia, dois (02) no curso de Arte, 

um (01) em História, um (01) em Ciências Sociais e outro em Ciências da Religião. No caso 

destes licenciados, observamos que apresentam o curso de magistério como ensino médio e 

também um tempo significativo de vínculo à rede estadual de ensino e à docência em EJA. 

Assim, o ingresso dos mesmos nesta modalidade de ensino deu-se em virtude do magistério, 

sendo a graduação uma vivência posterior e fruto de interesses pessoais pela área. Deste 

modo, apesar da licenciatura não condizer com o nível em que atuam, a experiência nessa 

atuação prevaleceu em suas escolhas profissionais. A este respeito podemos dizer que, apesar 

de possuírem o nível superior, a formação que adquiriram nesses cursos mostra-se ainda mais 

distante das especificidades características da EJA do que a dos pedagogos. 

Outro dado importante referente a este grupo de graduados é o de existirem dezenove 

com cursos de pós-graduação: dezoito (18) deles com o título de especialista e um (01) de 
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mestre em matemática. Dentre estes, apenas dois (02) pedagogos possuem especialização 

voltada para a atuação em EJA, os dezesseis (16) restantes apresentam as mais distintas 

especializações: Educação Infantil, Coordenação Pedagógica, Ensino Fundamental, 

Psicopedagogia, Linguagens e Educação, Língua Portuguesa, em meio a outras. 

Além do gênero, da idade e da formação, consideramos relevante salientar também o 

tempo de trajetória docente dos participantes, bem como desta trajetória no âmbito da EJA. 

 

 

TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

NA DOCÊNCIA 

 

DOCÊNCIA EM EJA 

Até 11 meses - 05 

01 a 05 anos 11 44 

06 a 10 anos 06 19 

11 a 15 anos 05 12 

16 a 20 anos  14 05 

21 a 25 anos 38 04 

A partir de 26 anos 16 01 

TOTAL 90 90 
 

                        Tabela 10 – Tempo de experiência na docência e de docência na EJA 

                                                                    dos participantes do PCM. 

 

 

De acordo com a Tabela 10, a maior parte dos professores possui mais de vinte e um 

(21) anos de docência. Neste grupo, trinta e oito (38) localizam-se na faixa entre 21-25 anos, 

estando os demais – dezesseis (16) – com uma experiência superior a esta. Isto nos reporta ao 

fato de que 60% desses professores – cinquenta e quatro (54) no total – são efetivos da rede 

estadual e com uma longa jornada de atuação em sala de aula. Os outros trinta e seis (36) 

distribuem-se entre 01-20 anos de atuação, assim visualizados: onze (11) possuem entre 01-05 

anos; seis (06), entre 06-10 anos; e, catorze (14), entre 16-20 anos.   

Em relação ao tempo de atuação em EJA, inverte-se a localização desses professores, 

posto que sessenta e oito (68) deles possuem menos de dez (10) anos de experiência. Assim, 

destaca-se uma grande concentração na faixa entre 01-05 anos, com um total de quarenta e 

quatro (44) docentes; seguida por dezenove (19) que possuem entre 06-10 anos de prática 

nesta modalidade e, completando o grupo, aparecem cinco (05) com menos de um (01) ano de 

experiência. Nesta realidade já se concentram 75% do total desses professores. Este fato 

remete à presença de ―estagiários‖ nas turmas de jovens e adultos – cuja atuação é de um ou 

dois anos – e também a uma abertura maior das escolas para a EJA após seu reconhecimento 

pela LDBEN nº 9.394/96 – Seção V, art. 37 e 38 – como uma modalidade da educação básica 
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(BRASIL, 2006). Além desse cenário, são encontrados os seguintes tempos de atuação na 

EJA: doze (12) professores entre 11-15 anos; cinco (05), entre 16-20 anos; quatro (04), entre 

21-25 anos e apenas um (01) com mais de vinte e seis anos. 

Outra informação relevante sobre este grupo de professores é que se repete a realidade 

encontrada anteriormente em relação às turmas em que atuam: permanece uma maior 

concentração nas turmas do período III, com quarenta e seis (46) profissionais e de apenas 

trinta e seis (36) no período II. Neste momento, porém, surge uma novidade não encontrada 

com os grupos anteriores: a existência de turmas definidas como ―multisseriadas‖, em que 

estudam conjuntamente alunos referentes aos períodos II e III, concentrando-se, nestas, um 

total de oito (08) professores.   

Configurado o perfil dos participantes da segunda etapa do PCM, voltamo-nos, neste 

momento, à explanação de como se deu o proceder, o que se encontra no item a seguir.  

 

 

3.2.1  PCM: detalhando sua realização 

 

  

Conforme mencionado em momentos anteriores, a maior parte dos professores 

participantes desta segunda etapa do PCM atuava na EJA no horário noturno. Este fato devia-

se, geralmente, a outros vínculos por eles assumidos durante o dia, o que nos impediu de 

realizar esse procedimento em locais e horários extras àqueles de sua docência na EJA. Deste 

modo, a aplicação do PCM ocorreu nas próprias escolas e em horários anteriores ao das aulas 

ou, mesmo, durante o período destas. Neste caso, contamos com a colaboração de 

coordenadores, supervisores ou gestores que ficavam com as turmas durante a realização do 

procedimento. Em geral, fazíamos contatos anteriores com a equipe da escola informando 

nosso objetivo e marcávamos com os professores a data em que era possível nos atender.  

Os dois momentos relativos a essa segunda etapa do PCM foram efetuados de acordo 

com o que lhes é inerente. Assim, tratamos de nos deter nas explicações atribuídas a cada uma 

das classificações concretizadas, ouvindo, observando e registrando não apenas as palavras 

proferidas, mas, igualmente, as expressões, posicionamentos e, por vezes, angústias e 

insatisfações demonstradas pelos professores. Além disso, em vista da possibilidade de 

intervenção que nos permite este proceder, alguns questionamentos e esclarecimentos também 

foram vislumbrados mediante dúvidas surgidas. Essa realidade cumpriu, assim, o caráter de 

entrevista aberta, propiciando explanações de ideias e declarações dos professores.    
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A liberdade de expressão permitida aos participantes durante essa concretização do 

PCM nos remete ao que menciona Bourdieu (2001, p.704) sobre as condições prósperas que 

podem ser alcançadas com uma entrevista: 

 

 

[...] oferecendo-lhe uma situação de comunicação completamente excepcional, livre 

de constrangimentos [...] e abrindo-lhe alternativas que o incitam ou autorizam a 

exprimir mal-estares, faltas ou necessidades que ele descobre exprimindo-os, o 

pesquisador contribui para criar as condições de aparecimento de um discurso 

extraordinário. [...] Embora eles sem dúvida não percebam conscientemente todos os 

sinais desta disponibilidade [...] certos pesquisados, sobretudo os mais carentes, 

parecem aproveitar essa situação como uma ocasião excepcional que lhes é 

oferecida para testemunhar, se fazer ouvir [...] construir seu próprio ponto de vista 

sobre eles mesmos e sobre o mundo [...] acontece até que, longe de serem simples 

instrumentos nas mãos do pesquisador, eles conduzem de alguma maneira a 

entrevista e a densidade e a intensidade de seu discurso, como a impressão que eles 

dão frequentemente de sentir uma espécie de alívio, até de realização. 

 

 

A realização desse momento do PCM consistiu, assim, em uma situação desta 

natureza, propiciando aos professores fazerem explanações bastante pertinentes ao nosso 

objeto de pesquisa, mas também muito pessoais, reveladoras de sentimentos de desconforto, 

insatisfação ou mesmo de alegria ou realização por eles vividos em sua cotidianidade. Os 

agrupamentos impulsionavam, por vezes, ―pensarem alto‖ e, a partir disto, desencadearem 

desabafos, inquietações e comentários contidos sobre a realidade em que se encontravam 

imersos. Acatar essas situações e nos manter na posição de ouvintes, abertos ao que esses 

docentes tivessem por apresentar, e também de interlocutores, com quem podiam interagir, 

―conversar‖, nos causou interesse e satisfação. Ademais, enriqueceu, de modo ímpar, o nosso 

acervo de dados, fatos, falas e sentidos, algo imprescindível ao bom proceder da investigação. 

Madeira (2005) afirma que o sentido atribuído a um dado objeto e o processo mesmo 

da atribuição desse sentido não são aspectos a serem estudados isoladamente, uma vez que 

ambos são construções psicossociais do homem e envolvem a integração da história pessoal 

tanto aos grupos com os quais interage quanto às situações com as quais convive. Deste 

modo, podemos perceber a relevância advinda das explanações realizadas pelos participantes 

do PCM para a elucidação da representação social que possuem sobre ―ser professor da EJA‖. 

Encontram-se, nessas falas, os sentidos atribuídos por esses profissionais a sua atuação nesta 

modalidade de ensino, numa abordagem que contempla as individualidades vividas e 

proferidas por cada um, mas, também, as interfaces permeadas pelo contexto social, pela 
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cotidianidade do grupo que, em sua realidade, convive com o fenômeno, ouve e comunica 

opiniões sobre o mesmo, daí emergindo o aspecto psicossocial de que trata a autora. 

Mediante esta ideia é que nos dispomos a enveredar pela busca dos sentidos presentes 

nas falas, do conteúdo delas constituinte, visando perceber as relações tecidas pelos 

participantes a respeito do objeto investigado. Esta construção, entretanto, eleva a necessidade 

de caminhos analíticos condizentes com os dados encontrados. São estas definições que se 

encontram descritas no contexto seguinte. 

 

 

3.3  PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE: LENTES COLOCADAS SOBRE A EMPIRIA 

 

 

Definir os processos de análise e interpretação dos dados significa selecionar os meios, 

―as lentes‖ que servirão para a observação profunda desses dados, para a explanação de seu 

conteúdo, para o conhecimento apurado das informações ali presentes. Esta definição, 

entretanto, não possui um único direcionamento, mas possibilidades variadas vinculadas ao 

percurso da pesquisa e aos resultados que almejamos alcançar. Nessa discussão, vêm à tona os 

tipos quantitativo e qualitativo que permeiam as abordagens investigativas. Tratar da natureza 

da pesquisa em relação a estes modelos significa considerar que a particularidade de cada 

objeto é o determinante central da escolha a ser empreendida. No entanto, não se pode 

considerar estes modelos como dissociados e opostos em seus encaminhamentos, mas 

vinculados às necessidades subjacentes ao objeto investigado. Este será o definidor do tipo de 

pesquisa, bem como da possibilidade de articulação entre ambos. Tratando-se, especialmente, 

das investigações na área educacional, esta articulação tem sido o enfoque mais coerente a ser 

administrado. De acordo com Ghedin e Franco (2008, p.29): ―as abordagens – 

fundamentalmente duas: quantitativas e qualitativas – não são estanques em si mesmas, mas 

devem ser conjugadas numa abordagem ―quantiqualitativa‖ para que os objetos de estudo na 

área educacional sejam mais bem conhecidos‖.  

Tratando das diferenças existentes entre essas abordagens da pesquisa, Bogdan e 

Biklen (1994) afirmam que ao longo do século XIX, especialmente na área das Ciências 

Sociais, emergiram alguns questionamentos sobre o modelo predominante de ciência, 

centrado em um proceder asséptico, objetivo e destituído de juízos de valor. Em decorrência 

disto, surgiram duas abordagens teóricas antagônicas: a positivista e a fenomenológica. A 

primeira, detida no paradigma científico tradicional, sob a égide da neutralidade e da 
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objetividade, enfatizava as causas e os fatos sociais, definindo o sentido quantitativo da 

pesquisa; a segunda, voltando-se a diversas estratégias de investigação, privilegiava a 

compreensão dos comportamentos a partir do ponto de vista dos sujeitos investigados, 

considerando os pormenores, o ambiente, a descrição, o processo em detrimento do produto, a 

análise dos dados de forma indutiva e demonstrando grande interesse pela forma como as 

pessoas davam sentido as suas vidas, o que caracterizava um modelo qualitativo. 

―Já se conhece atualmente que quantidade e qualidade são propriedades 

interdependentes de um fenômeno‖ (Ghedin e Franco, 2008, p.59). Assim, cientes de 

vantagens e limites inerentes a cada uma, o que se deve considerar dessas abordagens são as 

contribuições que poderão ofertar para a pesquisa de determinados objetos. No caso desta 

investigação, ao buscar compreender a representação social dos docentes da EJA sobre ser 

professor nesta modalidade de ensino, acreditamos que, tanto a atenção aos dados 

quantitativos originados dos procedimentos metodológicos, quanto aos aspectos qualitativos 

advindos das falas e posicionamentos dos participantes nos servirão como fontes 

imprescindíveis para a análise e compreensão deste fenômeno. Com base nisto, podemos 

definir como quantiqualitativa a natureza de nossa investigação.  

Tendo como base este entendimento, partiremos, de ora em diante, para a 

determinação dos aportes analíticos que nos permitirão interpretar o conjunto de dados 

coletados neste momento do PCM. Buscaremos, por meio da combinação de mecanismos 

diferentes de análise, propiciar a emersão das informações contidas nesses dados, valorizando 

a diversidade e a complexidade do conteúdo neles expresso. Nesta perspectiva, enfatizamos a 

análise multidimensional como um dos recursos condizentes com a apreciação proposta, além 

da análise de conteúdo que, novamente, se faz necessária nessa trajetória.  

 

 

3.3.1 A Análise Multidimensional 

 

 

Uma vez reunidos os dados provenientes do PCM, buscamos um programa de 

computador que pudesse nos proporcionar uma explanação sistemática desse material. Para 

isto, fizemos uso do SPSS 13.0 for Windows (Statistical Package for the Social Siences – 

Pacote Estatístico para as Ciências Sociais).  
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O SPSS é um poderoso programa utilizado para executar análises estatísticas, 

manipular dados e gerar tabelas e gráficos que resumem os dados. As análises que 

podem ser executadas vão desde simples estatísticas descritivas como média, 

desvio-padrão e tabelas de frequências até métodos avançados de inferência 

estatística como análises de variância, modelos de regressão multivariável, análise 

fatorial e outros [...] bem como diversas formas de resumir e apresentar dados em 

tabelas e gráficos (WAGNER; MOTTA e DORNELLES, 2004, p.13). 

 

 

Assim, encontrando neste programa a condição para o trabalho estatístico sobre os 

dados coletados, partimos para a concepção de análise baseando-nos na colocação de Roazzi 

(1995), quando afirma que o PCM implica o julgamento de similaridades, o que requer, para 

uma melhor interpretação dos dados, o uso de técnicas de escalagem multidimensional. 

Nestas, destacando-se a análise escalonar multidimensional (MSA: multidimensional 

scalogram analysis) e a análise dos menores espaços (SSA: smallest space analysis ou 

similarity structure analysis) por possibilitarem a conversão de distâncias e similaridades de 

ordem psicológica em distâncias de tipo euclidianas e permitirem a apresentação dessas 

distâncias através de representações geométricas que evidenciam a forma como os 

participantes da pesquisa estruturaram o pensamento a respeito do fenômeno estudado. 

O escalonamento multidimensional ―é projetado para construir um diagrama 

mostrando os relacionamentos entre um certo número de objetos‖ (BRYAN, 2008, p.177). 

Assim, a Análise Escalonar Multidimensional – MSA – é utilizada para analisar o conteúdo 

da classificação livre, pois não interfere nos dados e mantém a originalidade destes na 

organização feita pelos participantes. Por essa natureza, propicia a interpretação do material a 

partir das dimensões de similaridades ou dissimilaridades observadas nessa organização. 

De acordo com Roazzi (1995), a matriz dos dados da MSA configura uma série de 

elementos distribuídos em linhas e as classificações efetuadas pelos participantes em colunas. 

Caracteriza-se, assim, uma distribuição multivariada de observações, ou seja, a denominação 

de uma mesma categoria para uma população em um grupo de itens, considerando-se as inter-

relações entre eles. A MSA difunde os itens de tal modo que aqueles classificados em uma 

mesma categoria são representados também em uma região claramente identificável, sendo 

projetados de acordo com o princípio de contiguidade (ROAZZI, WILSON & FEDERICCI
49

, 

1995 apud ROAZZI, 1995). Esta análise, na verdade, propicia uma comparação entre as 

variáveis considerando o perfil apresentado, descartando sua frequência, comparando as 

                                                 
49

 ROAZZI, A.; WILSON, M. & FEDERICCI, F. Exploring the social representation of fear in children: a social 

class comparison. In: JOOP, J.; HOX, Peter Swanborn & G. J. Mellemberg (Orgs.). Facet theory: theory and 

content. Zeist: SETOS, 1995. 
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categorias utilizadas por cada participante em cada item e verificando a similaridade do 

número de categorias em cada linha. A este respeito, o autor acrescenta: ―[...] um perfil 

completo comum a dez sujeitos é mostrado por apenas um ponto.‖ Deste modo, a MSA 

compara as categorias usadas por cada participante em cada item e apresenta em uma mesma 

região todos os itens classificados em uma mesma categoria, designando-os por pontos.  

Na projeção, é possível analisar a semelhança entre os itens mediante a proximidade 

entre os pontos. Assim, ―[...] os itens representados através de pontos estão distribuídos de tal 

forma que as relações geométricas, tais como a distância entre os pontos, reflete o tipo de 

relação empírica entre os dados‖ (ROAZZI, 1995, p.26). Esta distância pode ser usada como 

parâmetro para a relação conceitual existente entre os itens, o que nos permite identificar as 

regiões e partições que correspondem às categorias classificatórias usadas pelos participantes 

e, a partir disto, desenvolvermos análises e elaborações teóricas sobre essas construções.  

A análise dos menores espaços – SSA –, usada para as classificações dirigidas, 

configura-se em um tipo de análise não métrico, tendo como princípio fundamental o da 

proximidade. Neste sentido, busca organizar os dados em um menor espaço possível, 

comparando as variáveis e levando em conta a proximidade e a inter-relação entre elas. 

Assim, quanto maior a frequência de itens classificados em um mesmo grupo por diferentes 

participantes, mais próximos esses itens se apresentarão graficamente (ROAZZI, 1995). 

Podemos afirmar, com isto, que na classificação dirigida realiza-se a correlação entre 

os itens, ou melhor, quanto mais estes itens estiverem presentes em um mesmo agrupamento, 

maiores suas proximidades e semelhanças, o que permite criar regiões de continuidade ou 

descontinuidade. Na colocação de Roazzi (1995, p.26), através da SSA é possível perceber 

―uma configuração geométrica das relações de similaridade entre os itens, representados 

como pontos em um espaço euclidiano, onde quanto mais alta é a correlação entre as variáveis 

menor é a distância entre os pontos.‖ Deste modo, a divisão dos espaços em regiões na 

projeção representa um dos aspectos mais importantes a serem considerados para esta análise. 

Na SSA evidencia-se a ideia de que existe uma diferença quantitativa de mais para 

menos entre os distintos itens analisados. Neste caso, ocorre também uma transformação dos 

dados brutos ao calcular o coeficiente de correlação entre as variáveis, fatores estes que o 

diferencia significativamente da MSA. Sobre essas diferenças, Roazzi (1995, p.27) enfatiza:  
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[...] diferentemente da MSA, a SSA projeta as variáveis nas colunas. Assim, 

em geral, cada coluna corresponde a um determinado item e cada 

participante ocupa uma linha. O número em cada célula indica a avaliação 

do sujeito do item, numerado de acordo com um critério de menor para 

maior ou vice-versa, de natureza ordinal. 

 

 

A SSA projeta os dados em um espaço multidimensional apresentando a relação dos 

itens com todos os outros, através de pontos. A distância entre dois pontos significa a 

correlação entre as duas variáveis que tais pontos representam. Nesta perspectiva, quando dois 

pontos são projetados proximamente entre si, representam duas variáveis que estão 

profundamente correlacionadas positivamente em uma mesma região. O contrário procede 

com duas variáveis que são projetadas com pontos distantes (ROAZZI, 1995). 

A projeção resultante da SSA pode ser interpretada por meio da Teoria das Facetas 

(BILSKY, 2003). Segundo Bilsky
50

, este é um procedimento de pesquisa metateórico, 

passível de uma variedade de métodos para analisar dados e que permite relacionar 

sistematicamente o desenvolvimento da investigação, o registro dos dados e suas análises. 

Desse modo, como o próprio título enfatiza, as facetas constituem a parte central deste 

procedimento e podem ser compreendidas como correspondentes ―à classificação de objetos e 

observações empíricas (variáveis) em categorias exclusivas e abrangentes com relação a um 

aspecto temático distinto estudado pelo pesquisador. [...] uma faceta deve cobrir o aspecto 

temático em questão por completo e inequivocamente‖ (p.358). 

Isso demonstra que esta teoria utiliza as hipóteses de regionalização relacionadas pela 

SSA em áreas identificáveis para fazer o estudo das facetas que correspondem ao fenômeno 

investigado. Deste modo, os itens localizados em regiões diferentes não fazem parte da 

mesma faceta; pontos projetados na área central apresentam acentuada correlação com todos 

os outros, porém são menos discriminantes; e, finalmente, na existência de uma partição do 

espaço que possa distinguir os elementos, esta seria uma evidência empírica para aquela 

faceta, confirmando ou afastando hipóteses do pesquisador (ANDRADE, 2003). 

De acordo com Roazzi (1995), a natureza dos dados, se qualitativa ou 

quantitativamente diferentes, define a representação na projeção. Assim, quando as facetas 

são quantitativamente diferentes, as regiões são projetadas espacialmente de maneira 

ordenada e, ao contrário, quando se definem diferenças qualitativas, as partições não são 

                                                 
50

 Op. Cit, idem. 
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ordenadas. Desse modo, o tipo de partição possibilita conhecer as facetas que são ou não 

ordenadas, bem como o sentido dessa ordenação. 

Segundo Bilsky (2003), quando ordenada, os elementos de uma faceta são agrupados 

de forma que cada elemento seguinte represente uma respectiva característica de 

progressividade. Deste modo, pode-se prenunciar uma hierarquia de correlações entre pares 

de variáveis. A faceta ordenada pode desempenhar um papel ―modular‖ ou ―axial‖. No 

primeiro caso, os elementos da faceta são projetados em círculos concêntricos e se localizam 

em volta de um ponto de origem comum, mostrando uma ordem cuja origem parte dos 

elementos que estão no centro em direção aos periféricos; no segundo, os elementos 

apresentam uma ordem gradual, uma sucessão linear, separados por linhas paralelas. Quando 

não ordenada, a partição pode ser definida como polar, ou seja, por possuir elementos 

qualitativamente diferentes, cada um destes corresponde a diferentes direções na projeção, 

procedendo de um ponto de origem comum. 

No entender de Roazzi (1995), existe ainda um tipo de faceta ordenada que 

desempenha um papel ―associado‖, isto é, apresenta uma noção de ordem que é a mesma para 

mais de uma faceta, destacando uma divisão com ordenação parcelada. 

É possível apreender melhor as definições realizadas pelos autores por meio dos tipos 

de partições expostos na Figura 01. 

 

 

 

                                                               

 

 

                                                
 

                                                   Figura 01 – Tipos de facetas 

 

 

Bilsky (2003) enfatiza ainda que existem outras formas de estruturação de facetas mais 

ou menos complexas resultantes de combinações entre esses tipos. A este respeito, afirma: 

 

 

[...] um duplex resulta da combinação de duas facetas axiais, representadas num 

espaço bidimensional. Outra configuração bidimensional resulta da combinação de 

uma faceta modular (caracterizada por limites concêntricos) com outra polar (isto é, 

com limites de origem comum); esta separação é designada radex. A configuração 

  Associada Axial Polar  Modular  
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mais frequentemente identificada como um espaço tridimensional é chamada 

cilindrex. Resulta da combinação de um radex com uma separação axial na terceira 

dimensão (p.362). 
 

 

No entender de Buschini (2005), a análise das facetas, por não se constituir em uma 

maneira apenas descritiva, configura uma vantagem singular se comparada com outras formas 

de análises da estrutura das representações sociais. Sobre isto, acrescenta: 

 

 

[...] o aspecto descritivo obtido pelas representações gráficas da SSA é completado 

pela projeção das facetas que proporciona um referencial para a leitura da estrutura 

obtida. Este referencial, resultante da análise do campo semântico e simbólico dos 

elementos da representação e da sua estrutura, permite testar o modelo ou os 

modelos teóricos (p.177-178).  
 

 

Diante dessas abordagens, podemos considerar que a relação estabelecida entre o uso 

da representação gráfica e o estudo das facetas nos permite identificar, de forma mais 

condizente, a interação existente entre a estrutura e o conteúdo das representações sociais. 

Desta feita, aumenta a capacidade de compreensão tendo em vista que a união desses dois 

aspectos possibilita, além de descrever o processo, entendê-lo, por evidenciar consonâncias e 

dissonâncias presentes nas relações dialéticas constituídas pelos professores.  

No entender de Jodelet (2001, p.26), ―as representações sociais devem ser estudadas 

articulando-se elementos afetivos, mentais e sociais e integrando [...] a consideração das 

relações sociais que afetam as representações e a realidade material, social e ideativa sobre a 

qual elas têm de intervir.‖ Este sentido demarca a complexidade que envolve o estudo das 

representações sociais e, ao mesmo tempo, reafirma a necessidade de aspectos 

plurimetodológicos para a investigação e a análise deste estudo. De acordo com Madeira 

(2005), em uma investigação sobre as representações sociais, não se pode deter-se apenas ao 

manifesto ou isolado, mas estender o olhar à combinação de estratégias que se articulem, 

complementem-se e, assim, possam, enriquecer o processo investigativo numa perspectiva 

plurimetodológica.  

Mediante esta perspectiva e considerando os muitos discursos advindos do PCM 

voltamo-nos à explanação de Roazzi (1995) sobre o uso da análise de conteúdo também nessa 

interpretação. Segundo o autor, este tipo de análise apresenta grande relevância ―para estudar 

qualquer problema no qual o conteúdo da comunicação serve de base para a inferência‖ 
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(p.20). Deste modo, utilizaremos novamente a análise de conteúdo como meio de aprimorar 

as inferências e apreensões subjacentes às falas dos professores. 

Acreditamos, portanto, que esse conjunto de procedimentos analíticos nos permitirá 

alcançar um conhecimento amplo, sistemático e coerente sobre o objeto investigado, 

garantindo-nos fidedignidade às informações e, sobretudo, credibilidade aos resultados. 

 

 

3.3.2  A análise de conteúdo 

 

 

Conforme explicado em sua utilização no grupo focal, a análise de conteúdo ultrapassa 

a semântica organizada e estruturada através da linguagem e visa interpretar o discurso dos 

participantes, buscando os sentidos por estes atribuídos à mensagem (FRANCO, 2007). 

Assim, ao evidenciar a análise de conteúdo como meio a ser utilizado para a apreciação das 

falas resultantes do PCM, Roazzi (1995) considera que este procedimento possibilita 

compreender de forma crítica o sentido das ―comunicações através de uma descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto ou latente das significações explícitas ou 

ocultas do conjunto de informações recolhidas‖ (p.20). Desta forma, é capaz de captar não os 

aspectos físicos, mas as constituições simbólicas presentes nessas comunicações, conferindo, 

assim, uma expressiva correspondência com o estudo das representações sociais, uma vez que 

este estudo centra-se, exatamente, no contexto simbólico que permeia os indivíduos e os 

grupos em relação aos objetos. Discorrendo sobre a capacidade de simbolização do sujeito em 

relação ao objeto e das significações a este atribuídas, Jodelet (2001, p.27) afirma: ―estas 

significações resultam de uma atividade que faz da representação uma construção e uma 

expressão do sujeito. Esta atividade pode remeter a processos cognitivos [...] assim como a 

mecanismos intrapsíquicos.‖ 

No caso específico do PCM, isso pode ser verificado no processo de justificativa dos 

agrupamentos feitos, em que os professores evidenciam seus entendimentos e pontos 

relevantes do tema tratado, possibilitando desvelar os elementos que compõem seu campo 

representacional e permitindo ao pesquisador acessar o latente, o não-dito, o não-manifesto, 

retidos não só nas falas, nos gestos, nas expressões, mas também nas entrelinhas das 

classificações. Trata-se de uma busca não só da fala, mas do pensamento desses participantes. 

Assim, considerando todo o encaminhamento que envolve a realização da análise de 

conteúdo, optamos, neste momento, por manter o trabalho de interpretação das falas através 
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da construção de categorias, porém, enfatizando o ―tema‖ como unidade de registro. Além 

disso, sustentamos o critério semântico de análise, definido por Bardin (1977) como aquele 

centrado na busca dos temas semelhantes. Desta vez, entretanto, privilegiamos a definição 

posterior das categorias, buscando os indicadores de suas construções nas próprias falas, 

através de uma consulta cuidadosa e detalhista do material de análise. Neste caso, faremos, 

inicialmente, a descrição dos significados atribuídos pelos participantes e, depois, a 

classificação das convergências e divergências existentes. As categorias surgirão, portanto, 

pautadas nos discursos apresentados.  

Nesta realização, o uso de temas como unidades de registro permitirá investigar os 

núcleos de sentido que constituem a comunicação. Segundo Bardin (1977), o tema focaliza 

uma unidade de significação, seja composta, resumida ou mesmo condensada, cujos tamanhos 

e limites não correspondem, fundamentalmente, à extensão de frases ou parágrafos. Isso 

significa que o que determina um tema é a frequência de sentidos comuns girando em torno 

de um mesmo tópico. Ademais, a análise temática volta-se ao estudo de motivações de 

opiniões, atitudes, representações, valores, crenças, enfim, discursos diretos e simples
51

, o que 

nos permite considerá-la como a mais apropriada para a apreciação do material coletado.  

Na efetivação deste tipo de análise, discorremos sobre as falas buscando apreender os 

temas ali constantes. Este momento, definido como leitura flutuante, consiste no primeiro 

contato com o material a ser analisado – no caso desta pesquisa, as explicações dos 

participantes. A recorrência de idas e vindas na concretização dessa leitura evidencia grande 

importância para a realização da análise, pois possibilita o surgimento das impressões e 

hipóteses iniciais sobre o material. A construção dessas primeiras hipóteses, por sua vez, 

ocorre obedecendo a algumas regras, como: a exaustividade, quando se deve esgotar a 

totalidade de elementos presentes no corpus de investigação, sem qualquer omissão; a 

representatividade, considerando que a amostra deve ser rigorosa e representar o universo; a 

homogeneidade, levando em conta que os dados devem obedecer a critérios precisos de 

escolhas, referirem-se ao mesmo tema e serem obtidos por técnicas iguais; e, por último, a 

pertinência, tendo os documentos adaptados ao conteúdo e objetivo da pesquisa (BARDIN, 

1977). É o registro dessas hipóteses iniciais que permite a organização das categorias. 

De acordo com Bardin (1977), podemos diferenciar e agregar os temas seguindo 

alguns requisitos essenciais para a definição de uma boa categoria: 

 

                                                 
51

 Op. cit, idem. 



108 

 

 A exclusão mútua: cada elemento não pode existir em mais de uma divisão.  

 A homogeneidade: [...] um único princípio deve governar a sua organização. 

Num mesmo conjunto categorial, só se pode funcionar com um registro e com 

uma dimensão de análise.  

 A pertinência: uma categoria é pertinente quando está adaptada ao material de 

análise escolhido, e quando pertence ao quadro teórico definido.  

 A objetividade e a fidelidade: [...] as diferentes partes de um material, ao qual se 

aplica a mesma grelha categorial, devem ser codificadas da mesma maneira, 

mesmo quando submetidas a várias análises.  

 A produtividade: [...] um conjunto de categorias é produtivo se fornece 

resultados férteis: férteis em índices de inferências, em hipóteses novas e em 

dados exactos (BARDIN, 1977, p.120). 

 

 

Considerando todos os procedimentos que compreendem este tipo de análise, voltamo-

nos, então, ao material proveniente dessa segunda etapa do PCM, quando nos dedicamos a 

estudar os discursos dos professores fazendo a leitura flutuante, o recorte dos conteúdos, a 

identificação dos temas presentes e, sobretudo, considerando o interesse no critério semântico. 

Nessa realização, alcançamos a definição dos onze (11) temas que se encontram a seguir: 

 

 

1. Tem que ter: características inerentes à profissão 

2. Tem que ser: características necessárias ao docente 

3. Ser na negação 

4. Função social da escola: formar cidadãos 

5. Desvalorização profissional: uma realidade docente 

6. A docência enquanto cenário de compensações 

7. Permanência do aluno em sala de aula 

8. A heterogeneidade como desencadeadora de dificuldades 

9. Formas de ensino e de aprendizagem: conflitos da prática 

10. EJA: um espaço de favorecimento ou escolha pessoal do docente 

11. Docência na EJA: uma necessidade institucional 
  

                Quadro 02 – Relação dos temas identificados na análise de conteúdo do PCM. 

 

 

Uma vez definidos os temas, partimos para uma observação cuidadosa do sentido 

neles empregados, a fim de categorizá-los. Os elementos agrupados por parentesco de sentido 

foram surgindo em meio às ―idas e vindas‖ aos discursos e para defini-los buscamos aporte 

nos marcos teóricos pertinentes à investigação, entendendo que estes fornecem embasamento 
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e perspectivas significativas para o nosso estudo. Além disso, consideramos que a relação 

entre os dados obtidos e a fundamentação teórica será responsável pelo significado que iremos 

atribuir à interpretação. É nisto que se destacam as inferências sobre o material, voltadas a 

encontrar o sentido que se esconde sob a aparente realidade, o verdadeiro significado e a 

profundidade existentes em certas afirmações visivelmente superficiais. 

Nessa organização dos temas, localizamos quatro categorias de análise. A primeira, 

centrada nos atributos do ter para ser, envolve os temas: tem que ter: características 

inerentes à profissão; tem que ser: características necessárias ao docente; e, ser na negação. A 

segunda destaca os discursos sobre a docência, em que se concentram os temas: função 

social da escola: formar cidadãos; desvalorização profissional: uma realidade docente; e, a 

docência enquanto cenário de compensações. A terceira se remete aos obstáculos à EJA e 

engloba os temas: permanência do aluno em sala de aula; a heterogeneidade como 

desencadeadora de dificuldades; formas de ensino e de aprendizagem: conflitos da prática. 

Por fim, a quarta categoria intitulada por o ingresso do docente na EJA
52

: vislumbrando 

razões, agrega os temas: EJA: um espaço de favorecimento ou escolha pessoal do docente; e, 

docência na EJA: uma necessidade institucional.  

Estabelecidas as categorias, nosso trabalho consiste, a partir deste momento, na análise 

de conteúdo propriamente dita, ou seja, no tratamento dos resultados, na constituição de 

inferências sobre estes e nas definições de sua interpretação, promovendo um diálogo entre as 

descobertas que forem se evidenciando nos dados e os marcos teóricos que embasam a 

investigação. É a este contexto que se volta o próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52

 Importa frisar que o desenvolvimento do PCM não contemplava aspectos que nos permitissem entender as 

razões de ingresso dos professores na EJA, porém pela liberdade de indagações que nos propicia o procedimento 

e a necessidade percebida a este respeito, optamos por fazer esse questionamento no decorrer da aplicação 

metodológica.  
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―A escuta generosa é aquela que não se 

detém somente no momento da fala, mas leva 

em conta o entorno; a chuva lá fora, a data 

em que está sendo dita, o horário, a dor, o 

cansaço ou a alegria do outro.‖  
 

                                       CARMEN BRUNEL 
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4  “SER   PROFESSOR   DA   EJA   É...”:   EM   BUSCA   DE    ELEMENTOS    PARA    

    A COMPOSIÇÃO DE UM CENÁRIO 

 

 

 Sensibilidade. Esta é a palavra que resume toda e qualquer ação voltada à escuta do 

outro. E se ela se aplica veementemente no instante próprio da interlocução, não se faz 

distante na análise das falas. É no momento desta análise que ―a chuva lá fora, a dor, o 

cansaço ou a alegria do outro‖ precisam ser reencontrados, ponderados. É a percepção dessas 

condições e de tantas outras escondidas nessas falas que exige mais do que uma ação de 

pesquisa, nos obriga a um olhar sensível sobre as sutilezas contidas nos discursos. É, portanto, 

com essa sensibilidade que seguiremos com a presente produção. É sobre as sutilezas dos 

muitos ditos e não ditos que iremos nos debruçar no presente capítulo.  

 Deste modo, encontrando-nos em mais um momento de apreciação das falas, de 

estudo e atenção aos discursos e de busca de seus conteúdos, seguiremos o percurso 

anunciado anteriormente, realizando tanto a análise multidimensional – MSA e SSA – quanto 

à análise de conteúdo sobre o material resultante das classificações advindas do PCM.  

 

 

4.1  MSA: DISCORRENDO SOBRE A CLASSIFICAÇÃO LIVRE 

 

 

 Cumprindo as etapas que competem à realização do PCM, efetuamos inicialmente a 

etapa de classificação livre
53

 fazendo uso das vinte e três (23) palavras provenientes da TALP, 

suscitadas pela expressão-estímulo ―ser professor da EJA é...‖. Nesse momento, ao ouvir esta 

expressão, os professores organizavam as palavras em grupos segundo seus próprios critérios. 

Todos os resultados desta realização, submetidos à análise escalonar multidimensional – MSA 

– encontram-se projetados na Figura 02. Vale lembrar que, nesta análise, quanto mais 

próximos os itens na projeção, maior a similaridade das categorias usadas para sua 

classificação, o que destaca a existência de uma relação conceitual entre eles.  

 

 

                                                 
53

 É importante lembrar que a aplicação do PCM aconteceu com cada professor individualmente. Após a 

realização da Classificação Livre e de suas devidas explicações, prosseguíamos com o desenvolvimento da 

Classificação Dirigida. 
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                                    Figura 02 – Projeção gráfica da MSA da Classificação Livre 

 

 

 A divisão
54

 da figura em três regiões demonstra a classificação dos itens feita pelos 

participantes. Em cada região localizam-se os itens classificados em uma mesma categoria e 

as proximidades entre os pontos registram a empiria existente entre os dados (ROAZZI, 

1995). Assim, observando a figura da direita para a esquerda, deparamo-nos com a região 

denominada dimensão do ter e do ser docente (ideal). Nesta, localizam-se as palavras 

definidas pelos participantes como características que os professores precisam ―ter‖ para a 

atuação docente, bem como aquelas que determinam como este profissional deve ―ser‖ nesta 

atuação. São aí retratados atributos que definem um ―professor ideal‖. Exemplos desta 

realidade podem ser encontrados em menções como: 

 

 

Ser professor da EJA é trabalhar com vocação, porque teve uma escolha, né? tem 

que ser criativo, né? Imaginar pra que aquela aula fique... né? Tem que também ser 

um facilitador, né isso? Diante das dificuldades, né isso? Tem que ser um facilitador 

da aprendizagem também. Tem que ser presente, né? Tem que ser competente, né? 

Com o nível de aluno que a gente lida, se não for competente, ele já... (risos). Tem 

que ser um facilitador da aprendizagem. Facilitar, né? Porque a gente trabalha... 

como eu já falei antes, né? O aluno já vem cansado e se a gente não tiver ali pra 

facilitar, pra orientar as coisas, fica complicado. Tem que ser criativo, né? Tem que 

ser um mediador da aprendizagem. [...] tem que ser um profissional, ter 

responsabilidade, ser um formador, né? Aí, os demais tá relacionado 

(CALÊNDULA). 

 

                                                 
54

 As divisões apresentadas na figura foram realizadas pela pesquisadora, considerando a projeção dos itens e as 

justificativas atribuídas pelos participantes na definição das categorias. 

RELAÇÃO 

DOCENTE/ 

DISCENTE 

DIMENSÃO DO TER E 

DO SER DOCENTE 
(IDEAL) 

 

DIMENSÃO CONFLITIVA 

DA/COM A PRÁTICA 
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O professor tem que ter profissionalismo, tem que estar presente, tem que ter 

responsabilidade, se preocupar em formar o aluno e respeitar esse aluno. Tem que 

ter paciência, vocação, dedicação, compromisso e esperança, porque um professor 

sem esperança é melhor sair de sala de aula, né? Nós temos que ter criatividade, né? 

Temos que facilitar as coisas e temos que ser mediador com o aluno e tem que ter 

competência, né? (ADELFA). 

 

 

 Vale observar que estas falas configuram, novamente, discursos circulantes advindos 

dos cursos de capacitação sobre as ―competências e habilidades‖ necessárias ao docente para 

atuação na EJA. As enunciações circulam em torno dos verbos ―ter‖ e ―ser‖ numa associação 

às palavras utilizadas, porém sem um conteúdo significativo, sem que ocorra uma apropriação 

de seus sentidos.  

 A segunda região, localizada ao centro da gravura, concentra palavras que se associam 

à relação docente/discente. Mostra-se nítida a distância entre as palavras dela componentes e 

aquelas presentes na região anterior. De igual modo, os discursos proferidos acerca da 

―politização‖ e da ―heterogeneidade‖ retratam um direcionamento também distinto daqueles 

voltados às demais palavras. Neste caso, percebemos um retorno às situações presentes em 

momentos anteriores, pois nas explicações desta região, o olhar dos professores recai sobre o 

aluno. São exaltadas ações que devem ser realizadas junto a este; demonstradas as 

dificuldades do trabalho docente em virtude das características que o envolvem; destacadas 

inseguranças, fragilidades e desconhecimentos, dentre outros, o que se retrata em falas como: 

 

 

[...] a politização... essa questão eu acho que acontece em todos os níveis, né? A 

gente... quando tá formando, né? A gente tá sempre buscando, né? Trazendo um 

lado de politização porque a gente tem sempre que formar uma opinião, né? Temos 

que ter uma postura... tem que tentar. Eu acho que ninguém conscientiza ninguém, 

mas eu acho que a gente tem que tentar... com todos os conhecimentos que a gente 

produz, né? Tem que tentar fazer o aluno buscar mesmo sentido em tudo o que faz e 

daí tá consciente dessa politização, não é? (DORMIDEIRA) 

 

Nós queremos... temos vontade... e quando não conseguimos vem o quê? A 

insatisfação. Quando não conseguimos o quê? Politizar o nosso objetivo, a nossa 

conquista, né? Porque é uma política, né? A gente conseguir trabalhar com esses 

jovens, que é difícil, né? (AMARILIS) 

 

Heterogeneidade, eu acho que seja a mistura, né? Das disciplinas, dos conteúdos, eu 

acho que seja isso aí. Essa heterogeneidade tá ligada mais assim às disciplinas é? Eu 

acho que... as diversas disciplinas, né? Que existe... eu num tô lembrando direito. 

Politização seria o quê? Não. Também não sei (TRITOMA). 
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 Um breve olhar sobre estas enunciações nos aponta, inicialmente, um paradoxo na fala 

da professora Dormideira, quando diz que ―[...] ninguém conscientiza ninguém, [...] mas a 

gente tem que tentar.‖ O que ela entende por conscientização? Qual o sentido que atribui a 

esta palavra no âmbito da EJA? Qual o seu papel enquanto professora neste âmbito quando 

não acredita em algo e diz que precisa ―tentar‖? As inquietações que nos permitem levantar 

esses questionamentos condizem com a compreensão que sobrepomos ao conjunto das falas: 

mais uma vez ocorre uma ausência de propriedade sobre os discursos e uma reprodução 

assistemática dos conteúdos que advêm dos contextos formativos. Ademais, uma completa 

falta de conhecimento sobre os significados das palavras ―politização‖ e ―heterogeneidade‖. 

No caso desta última, a confusão de sentido se agrava quando é relacionada ao conhecimento, 

às disciplinas e não à diversidade sociocultural que se remete às pessoas, aos educandos. 

 A terceira e última região evidencia a ―insatisfação‖ e a ―angústia‖ em uma dimensão 

conflitiva da/com a prática. Nos discursos, é comum a ideia de que a angústia e a 

insatisfação não traduzem características de um bom professor. No geral, são sentimentos ora 

negados pela inadequação à magnitude da ação docente, ora expressivos de desencanto, 

descontentamento pela realidade em que esta ação é vivenciada. As falas abaixo demonstram 

um pouco dessas ideias: 

 

 

Essas duas eu deixei fora porque elas não existem pra mim. Insatisfação e angústia, 

elas não existem no meu trabalho e nem no meu dia a dia. Elas não entram quando 

eu penso no meu trabalho, de jeito nenhum. Isso aqui não existe pra mim (CRAVO) 

 

A gente não deve sentir insatisfação, trabalhar pra que a angústia não predomine, 

né? (ALLIUM) 

 

Às vezes a gente fica angustiada na sala de aula. A gente vê aquele aluno que tem 

dificuldade e a gente não sabe mais o que fazer... né? Aí, às vezes, eu fico 

angustiada de ver, assim... ―– ah, esse aluno, próximo ano, ele passa ou ele não 

passa...‖ sabe? Vem aquela insatisfação também, né? Aí às vezes eu fico satisfeita e 

ao mesmo tempo insatisfeita com o trabalho porque não vai ter continuidade o 

próximo ano, certo? Angustia. É... eu já tô já dando uma angústia, né? Eu estou 

falando de uma angústia aqui, né? Que eu já fico pensando nele em termo de aluno. 

Aí ele vai continuar? Vai desistir, né? E que não era pra desistir, era pra dar 

continuidade (ASTROMÉLIA). 

 

 

 Por essa demonstração projetiva podemos observar que as categorias que emergem das 

falas dos participantes encontram-se bastante definidas. A relação entre os itens mostra-se 

nítida e as justificativas atribuídas confirmam o que cada uma das regiões apresenta. Esta 

revelação, no entanto, pode ser ainda mais bem especificada. É possível nos determos a cada 
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item e às relações que os compreendem, inclusive amparando-nos teoricamente nas 

explanações das falas, nas argumentações dos professores. A este respeito,voltamo-nos à 

afirmação de Andrade (2003) quando explica a relevância da classificação dirigida. Uma vez 

que esta etapa fornece as categorias a serem consideradas nas classificações, ela torna-se 

extremamente significativa para comprovarmos ou não os critérios utilizados pelos 

participantes na classificação anterior. Assim, é com esta concepção que nos voltaremos à 

projeção e à análise da classificação dirigida, buscando perceber as semelhanças ou 

discrepâncias existentes em relação à exposição acima. Nesta análise aprofundaremos, então, 

as correlações ou os distanciamentos percebidos entre os itens
55

.  

 Nesta perspectiva, acreditamos que a realização de uma interpretação mais minuciosa 

das falas dos professores acerca de suas categorizações nos permitirá o desvelamento de como 

estes pensam e se posicionam em relação ao ―ser professor da EJA‖, propiciando que nos 

aproximemos da representação social realmente existente para este grupo de docentes. Para 

isto, a Teoria das Representações Sociais será, ainda mais precisamente, nosso guia nesta 

análise, embasando nossas discussões e fornecendo-nos os elementos necessários para a 

apreensão dos resultados que forem se revelando durante o percurso.  

 

 

4.2  SSA: DISCORRENDO SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DIRIGIDA 

 

 

 Mostra-se relevante lembrar que no momento da classificação dirigida os participantes 

permaneceram utilizando as mesmas palavras do momento anterior. Entretanto, desta vez, a 

expressão-estímulo ficou exposta em uma papeleta, o que permitia aos professores relacioná-

la às categorias a serem consideradas, bem como à organização das palavras no momento das 

classificações. Os resultados desta realização, submetidos à análise dos menores espaços – 

SSA – encontram-se expostos na Figura 03. 

 

                                                 
55

 Considerando as semelhanças existentes entre as duas projeções – Figura 02 e Figura 03 – e também entre as 

justificativas dos professores independentemente dos momentos de classificação – livre ou dirigida – optamos 

por desenvolver a análise a partir de apenas uma dessas projeções, evitando, com isto, redundâncias na 

abordagem textual. Assim, nossa análise se centrará na Figura 03, que retrata o momento da classificação 

dirigida. 
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                                      Figura 03 – Projeção gráfica da SSA da classificação dirigida 

 

 

 Remetendo-nos à argumentação de Roazzi (1995), devemos considerar que nessa 

construção a relação dos itens se dá com todos os outros. Assim, dois pontos que se 

encontrem projetados muito próximos representam duas variáveis intensamente 

correlacionadas. Além disso, é possível interpretarmos essa projeção fazendo uso da Teoria 

das Facetas (BILSKY, 2003). Nesta perspectiva, ponderando as divisões realizadas na figura, 

podemos dizer que se trata de uma partição do tipo associada, ou seja, existe uma ordenação 

que se completa entre as facetas; o conteúdo de uma se estende como complemento à outra 

(ROAZZI, 1995). Outro fato relevante é que, por desenvolvermos as apreciações apoiando-

nos nas justificativas dos participantes, os temas inerentes à análise de conteúdos 

impreterivelmente se farão presentes ao longo de nossa explanação. 

 Atendo-nos, portanto, à projeção da Figura 03, observamos que as divisões retratam 

extrema semelhança com a situação da figura anterior. Por este mérito, podemos afirmar que 

os professores mantiveram critérios similares àqueles adotados no momento da classificação 

livre, ainda que neste segundo momento estivessem atrelados às categorias por nós definidas. 

Isto confirma a prevalência de suas formas de pensar, ou seja, considerando o fenômeno e os 

aspectos a ele relacionados por meio das palavras, independente das situações de abordagens, 

ínfimas ou inexistentes seriam as variações, posto que o pensamento desses participantes 

apresenta-se constituído. 

 No caso da classificação dirigida, as categorias adotadas pelos professores consistiam 

em critérios de associação em relação à expressão-estímulo, assim configurados: muitíssimo, 
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muito, mais ou menos, pouco ou não associado. Na transposição dos dados para a realização 

da SSA, esses critérios foram numerados de um a cinco, porém, em sua ordem inversa
56

. 

Visando a um melhor entendimento da classificação das palavras em meio a estas categorias, 

buscamos conhecer as médias dessa classificação, bem como aquela definidora de cada uma 

das facetas. Para isto, fizemos uso, mais uma vez, do programa SPSS 13.0 for Windows, o 

mesmo programa estatístico escolhido para o trabalho com o material resultante desta segunda 

etapa do PCM. Os dados obtidos através dessa realização podem ser verificados na Tabela 10. 

 

 

 

FACETAS 

 

PALAVRAS 

UTILIZADAS 

 

MÍNIMO 
 

MÁXIMO 
 

MÉDIA 

 

DESVIO-

PADRÃO 

 

MÉDIA DA 

FACETA 

 Formar 1 5 3,78 1,025  

 Esperança 1 5 3,88 ,910  

 Vocação 1 5 3,93 1,305  

 Prazer 1 5 3,96 ,935  

 Gratificante 1 5 4,00 ,912  

 Perseverança 2 5 4,06 ,904  

 Facilitador 1 5 4,08 ,997  

 Presença 2 5 4,10 ,849  

 Criatividade 1 5 4,20 ,837  

01 Desafio 2 5 4,20 ,796 4,20 

 Profissionalismo 1 5 4,23 1,006  

 Mediador 1 5 4,28 ,887  

 Paciência 1 5 4,32 ,922  

 Amar 1 5 4,34 ,938  

 Respeito 2 5 4,41 ,733  

 Competência 2 5 4,43 ,794  

 Compromisso 1 5 4,51 ,753  

 Dedicação 1 5 4,51 ,768  

 Responsabilidade 2 5 4,59 ,652  
 Politização 1 5 3,03 1,394  

3,16 
02 Heterogeneidade 1 5 3,29 1,318 

 

Insatisfação 1 5 1,80 1,073  

1,89 
03 Angústia 1 5 1,99 1,268 

 

Tabela 11 – Valores mínimos e máximos atribuídos às palavras; média e desvio-padrão 

destas e média de cada faceta. 

 

 

                                                 
56

 Ou seja, nessa transposição atribuímos o valor maior (5) para as palavras muitíssimo associadas ao termo 

indutor e reduzimos esse valor até o numeral um (1) para aquelas não associadas pelo participante.  
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 Podemos notar, pela tabela, que na Faceta 01, dimensão do ser e do ter docente 

(ideal), as médias das palavras localizam-se, predominantemente, entre 3,78 e 4,59, ou seja, a 

maior parte dessas palavras foi considerada mais ou menos, muito e muitíssimo associada ao 

―ser professor da EJA‖. Além disso, seis (06) dentre as dezenove (19) estiveram, no mínimo, 

pouco associadas, são elas: perseverança, presença, desafio, respeito, competência e 

responsabilidade. Destaca-se, em meio a estas, a palavra ―responsabilidade‖, com uma média 

de 4,59, o que evidencia sua predominância entre as categorias muito e muitíssimo associado. 

A fala do professor Alecrim ilustra bem esta situação, quando diz: ―Você tem que ser 

responsável, né? Tá muitíssimo associado... tudo o que você for fazer, se você não fizer com 

responsabilidade, né? Você acaba se tornando um profissional frustrado, né?‖ A média da 

faceta, refletindo essa realidade, concentra-se, portanto, em 4,20. 

 Diferentemente, a Faceta 02, denominada relação docente/discente, que concentra as 

palavras ―politização‖ e ―heterogeneidade‖, apresenta, como média, 3,16. As palavras, por sua 

vez, encontram-se com médias de 3,03 e 3,29, respectivamente. Nesta situação, percebemos a 

possibilidade de os professores as terem classificado de maneira bastante variada em meio aos 

critérios de associação, muitas vezes pelas dificuldades encontradas em conceituá-las – como 

veremos mais adiante na análise da faceta. Esta classificação retrata falas como: 

 

 

Não tá associado de jeito nenhum é politização, é a parte de politizar, né? É a parte 

de política. Eu entendi isso, a parte de politizar, falar sobre política, não entra. Isso 

aqui não entra, não gosto de debater política dentro da sala de aula (CINERÁRIA). 

 

Essas aqui... muitíssimo associadas [...] politização, porque eu sou muito ligada às 

questões sociais. Eu gosto de discutir isso com eles. Eu acho, assim, por essa... quer 

dizer, as questões sociais tá ligada à politização, por isso que eu gosto e por isso 

também eu acho que tem tudo a ver (ESPIRRADEIRA).  

 

Mais ou menos é a heterogeneidade, ser heterogêneo, né? A turma... por isso que eu 

achei mais ou menos. A importância... não acho tão importante... assim... acho que 

essas [aponta as anteriores] são as básicas (BONINA).  

 

Muitíssimo associado... é a heterogeneidade porque existe diferenças, né? A classe 

não é homogênea. Não é... final do ano tô trabalhando com uma sensação, né? Têm 

uns que já tão lendo, têm outros que tão começando, têm outros que nem... 

entendeu? É heterogênea mesmo (CALÊNDULA). 

 

 

 Por fim, as palavras ―insatisfação‖, com média 1,80, e ―angústia‖, com 1,99, 

localizadas na Faceta 03, dimensão conflitiva da/com a prática, evidenciam maiores 

frequências em categorias de baixa associação com a expressão-estímulo. A média da faceta 
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consta de 1,89 e corresponde, na verdade, às muitas vezes em que os professores deixavam 

essas palavras como não associadas em virtude de não as conceberem como condizentes à 

prática docente. Algumas dessas situações mostram-se ilustradas em preleções do tipo: 

 

 

Não associada ficou só a insatisfação porque eu acho que se ele [o professor] tiver 

insatisfeito é porque ele não gosta da profissão dele, né? Que ele exerce... Pra mim 

isso não tem nada a ver com ser professor da EJA (PRÍMULA). 

 

Não associado, que não tem nada a ver... A angústia aqui não tem nada a ver em sala 

de aula. A insatisfação, não tem nada a ver em ser professor (MADRESSILVA). 

 

Aí a angústia vem, justamente, esse pouco associado quando você percebe que não 

está conseguindo chegar ao seu objetivo. Por que qual é o objetivo? É recuperar ou 

adaptar a esse aluno de EJA dentro do meio em que ele vive. E quando a gente não 

consegue a gente fica angustiado (ALPÍNIA). 

 

 

A observação dessas médias reflete, significativamente, as ocorrências vivenciadas nas 

classificações relativas ao PCM. Os itens da primeira faceta, geralmente, eram logo dispostos 

entre os critérios de associação e os professores sentiam-se à vontade por explicá-los, debatê-

los, relacioná-los à ideia do ―ser docente‖; aqueles presentes na segunda faceta causavam, 

comumente, confusões, ora porque os professores desconheciam os seus significados, ora 

porque não os remetiam a essa ideia e, por isto, eram muito classificados em categorias de 

menores associações; por fim, os itens da terceira faceta foram os mais descartados na maioria 

das classificações. Logo eram posicionados como pouco ou não associados, sendo, por vezes, 

completamente excluídos. Em muitos casos, os professores mencionavam a possibilidade de 

não utilizá-los no procedimento e justificavam suas escolhas amparando-se nos critérios 

adotados para aquela seleção presente na primeira faceta, ou seja, baseando-se no que deve ter 

ou ser um professor, a insatisfação e a angústia não deveriam ser consideradas.  

Voltando-nos à projeção desses itens na Figura 03, iremos nos ater à partição nela 

realizada, o que define um tipo ordenado de facetas, cumprindo um papel associado, ou seja, 

uma noção de ordem para mais de uma faceta, destacando uma divisão parcelada (ROAZZI, 

1995). Assim, observando novamente da direita para a esquerda, temos, na primeira faceta, os 

discursos que se remetem ao docente, ao que este deve ter como características e como deve 

ser enquanto profissional; ao centro, destaca-se a relação deste profissional com o aluno, com 

aquele a quem deve atenção, com quem interage, a quem precisa atender; e, por fim, encontra-

se à esquerda, a faceta em que se destacam os conflitos oriundos das relações práticas, 

cotidianas, que envolvem os dois personagens: o professor e o aluno. São os aspectos 
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inquietantes dessa relação, os conflitos, as questões que importunam, que provocam, 

indesejadas ao ponto de serem, em certos momentos, negadas, porém, que não podem ser 

esquecidas, por que se fazem continuamente presentes. Desse modo, ainda que haja um ponto 

fulcral particularizando a dimensão de uma faceta, esta não se mostra determinada, 

desvinculada das demais. A abordagem nela expressa aponta um encadeamento que a inter-

relaciona à seguinte. 

Neste momento, compete-nos conhecer mais profundamente o conteúdo de cada 

faceta, as definições e justificativas atribuídas pelos professores que promoveram sua 

constituição, bem como as interações que as compreendem. 

  

 

4.2.1  Primeira Faceta: Dimensão do Ter e do Ser Docente (Ideal) 

 

 

 Apesar da relativa proximidade na disposição dos itens nesta primeira faceta, existem 

especificidades importantes de serem apreciadas ao considerarmos a forma como os 

professores se posicionavam em suas classificações. Nessa perspectiva, podemos perceber, 

inicialmente, a palavra ―vocação‖, projetada na parte superior da faceta e um pouco afastada 

das demais. Esta condição revela a distinção de posicionamentos destacada pelos professores. 

Enquanto uns concebem a profissão docente como uma decorrência essencialmente 

vocacional, outros rejeitam qualquer menção à necessidade deste atributo para a prática 

docente. De acordo com os primeiros, as condições de trabalho do professor apresentam 

dificuldades das mais variadas ordens, sendo a vocação o atributo que permite superar 

qualquer situação adversa e possibilitar a permanência nesse trabalho. As falas vinculadas à 

segunda concepção sobrepõem o profissionalismo à vocação. Ele é o atributo que propicia o 

pleno desenvolvimento profissional. A vocação seria uma espécie de ―dom‖ que não cabe à 

prática docente. Esta exige, na verdade, estudos e uma boa formação, uma preparação precisa, 

bem realizada. Essas compreensões podem ser percebidas em falas como:    

 

 

A vocação tem que tá, assim, em primeiro lugar, né? Se você tem vocação pra 

ensino, se sente a vocação, consegue ultrapassar essas palavras que tão aqui escritas 

que não são muito boas, né? Vocação... você tem que gostar... saber trabalhar. Com 

a vocação dá pra subir, avançar... superar tudo isso de ruim (FUCSIA). 
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Muito associado... é a vocação. Se você está na EJA é porque você realmente tem 

vocação pra lidar com esse tipo de alunado, né? Porque eles, na verdade, são pessoas 

que já vêm de um dia inteiro de trabalho, então a gente tem que estar estimulando, 

melhorando a auto-estima, deixando ele bem preparado... com essa vocação, a gente 

consegue fazer isso. Porque é da pessoa. É de dentro. Eu quero ser, eu sei ser, eu vou 

ser, eu vou fazer isso porque eu quero conquistar os meus alunos (EREMURUS). 

 

Eu acho que pra você ser um bom profissional, você não precisa disso... não acredito 

nessa questão de vocação. Eu acho que profissional não precisa de vocação. Precisa 

ter sabedoria e conhecimento e ter vontade de fazer, só isso (FLOX). 

 

Vocação... é um termo muito pessoal... eu acho que não existe essa questão da 

vocação, não é? Se só existisse professor por vocação, não ia dar conta, né? Onde 

era que a gente ia buscar tanta gente vocacionada? (DORMIDEIRA). 

 

 

 Em uma pesquisa feita por Campos (2008) com professores da educação infantil e dos 

anos iniciais do ensino fundamental do Município de Queimadas/PB, aparece a vocação 

enquanto um dos atributos da dimensão denominada pelo autor como ―do amor e do cuidado‖. 

Nesta dimensão, os professores localizam diferentes atributos que se fazem necessários para 

que se possa exercer o magistério de forma eficiente, mas, sobretudo gratificante, sendo a 

vocação um deles. Esta é definida por dois critérios: o primeiro que se define como um 

chamamento ao exercício da profissão, uma aptidão inata ou dom, uma predestinação do 

professor ao exercício do magistério; e, o segundo, advindo do gosto adquirido na relação 

prática com o ensinar, um sentimento construído com base no prazer profissional e embasado 

pelo conhecimento. Contraposta a outras três dimensões
57

 também presentes na pesquisa, a 

dimensão do ―amor e do cuidado‖ demonstra que, independente da etapa de ensino em que 

atuem, muitos professores buscam respaldar o seu exercício profissional na vocação.  

No entender de Fontana (2000), dependendo das relações que as pessoas desenvolvem 

em suas vidas, especialmente na infância, podem ocorrer algumas influências em suas 

preferências pessoais, refletindo, inclusive, na escolha profissional. No caso específico do 

magistério, pela longa jornada vivida no meio escolar, os indivíduos que seguem esta escolha 

podem remetê-la à ideia de ―dom‖, ―predestinação‖. Entretanto, a formação específica 

mostra-se como uma condição essencial para que exerça plenamente a função profissional. 

Nesse sentido, os desejos, os sonhos que se satisfazem no exercício da profissão tornam esse 

exercício mais gratificante para aquele que o realiza, mas isso não pode ser interpretado como 

uma ―tendência natural‖ ou um ―dom‖, uma vez que exigiu preparo, estudo e formação para 

que se concretizasse. Além disso, não podemos esquecer também que as possibilidades de 

                                                 
57

 Dimensão da ajuda e da doação: a docência como missão, uma espécie de altruísmo que implica sacrifício; 

dimensão do ensinar e do aprender: o professor ensina, mas também aprende conhecimentos novos; dimensão do 

sofrimento e da esperança: a docência como sacrifício e sofrimento e o professor como herói. 



122 

 

acesso à formação contribuem significativamente na escolha da profissão, estando as 

licenciaturas no grupo das que oferecem condições mais favoráveis para este acesso. 

De modo semelhante ao ocorrido na pesquisa de Campos (2008), a palavra ―amar‖ 

aparece na projeção como a mais próxima de ―vocação‖. Neste caso, apesar de alguns 

professores terem colocado o amor como um fator desnecessário ao exercício profissional 

superado pelo saber, pela formação, dentre outros aspectos, a maioria o percebe como a base 

em que se edifica a docência, especialmente, em turmas da EJA, em virtude das características 

fortemente definidas de seu alunado. Desse modo, somente fazendo uso desse ―amor‖ torna-

se possível, por exemplo, manter os alunos frequentando às aulas, estimulá-los para a 

aprendizagem, elevar sua autoestima, em meio a outros. A realidade então apresentada 

constitui, assim, uma oposição entre os princípios que configuram os posicionamentos 

docentes: o princípio da ―racionalidade técnica‖ que destitui a dimensão subjetiva e, portanto, 

os sentimentos da atuação profissional e o princípio ―romântico‖ em que a dimensão subjetiva 

se sobrepõe à importância da formação. Ambos podem ser vislumbrados através dessas falas: 

 

 

Eu não acredito que pra você ser um bom profissional precise amar sua profissão, 

não. Eu acho que você precisa amar as pessoas que estão a sua volta, não a 

profissão. Eu posso trabalhar em qualquer coisa, eu vou tentar fazer o melhor 

possível. Então eu não acredito nessa história de amar. Se você tem compromisso, 

competência, profissionalismo e dedicação não precisa ter vocação, nem amor, pra 

desenvolver bem o trabalho (FLOX). 

 

Ser professor da EJA é amar, porque se não amar, não vai trabalhar com EJA, 

principalmente com alunos que vêm do trabalho, né? Que vêm com problemas, né? 

Então você tem que amar e ter dedicação pra levar o barco à frente (ALFAZEMA). 

 

Se você realmente ama o que faz... tem que ter amor mesmo pra que consiga superar 

tantos entraves que acontecem na sala de aula com alunos de EJA e com a gente que 

está ali ministrando né? Aqueles conteúdos repassados pra eles (AZALÉIA) 

 

 

 Muito relacionada à feminização ocorrida no magistério e à mulher enquanto 

possuidora de uma capacidade ―nata‖ para cuidar das crianças (OLIVEIRA, 2004; 

MONTAGNER, 2004; CATANI, 1997; LOURO, 1997; TARDIF e LESSARD, 2005; dentre 

outros), a afetividade tornou-se uma questão bastante presente nos discursos ligados à 

docência. Tardif e Lessard (2005, p.151) dizem que ―a relação de inúmeros professores com 

os alunos e com a profissão é, antes de tudo, uma relação afetiva.‖ Os autores acrescentam 

que, na verdade, a afetividade constitui um dos recursos usados para se atingir os fins 

desejados em diversas atividades na prática educativa.  
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Ao tratar da afetividade no âmbito da docência, Arroyo (2000) resgata vários discursos 

emanados sobre o tema ao longo do tempo, inclusive demarcando a adversidade que se 

propagou, sobretudo, nos anos 80, entre afetividade e a competência profissional, expressa na 

frase: ―quem não sabe ensinar, ama‖. Entre suas colocações, o autor evidencia não haver 

sentido nessa separação, posto que advindas de ordens diversas, uma condição não anula ou 

prejudica a outra, mas, ao contrário, unidas podem acarretar valiosos benefícios à imagem do 

docente e aos resultados por este alcançados em sua prática. Esta ideia corresponde ao que 

menciona Freire (1998, p.159-160) sobre a importância da afetividade do professor: 

 

 

[...] preciso descartar como falsa a separação radical entre seriedade docente e 

afetividade. Não é certo, sobretudo do ponto de vista democrático, que serei tão 

melhor professor quanto mais severo, mais distante e ―cinzento‖ me ponha nas 

minhas relações com os alunos, no trato dos objetos cognoscíveis que devo ensinar. 

A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. 

  

 

Dando continuidade à disposição das palavras na Figura 03, abaixo de ―amar‖ 

encontramos o ponto referente à ―paciência‖ seguido por ―compromisso‖, ―dedicação‖ e 

―responsabilidade‖ – mais à direita da faceta. Muito próximo a essas palavras se sobrepõem 

os itens ―competência‖ e ―respeito‖, indicando a profunda relação entre eles. A proximidade 

nesse grupo de palavras expressa as preocupações dos participantes sobre aspectos que o 

professor ―precisa ter‖. É extremamente necessário a este profissional ter ―paciência‖ para 

lidar com as grandes diferenças encontradas nas turmas de EJA pelas distinções de idade, de 

ritmo de aprendizagem e de interesses dos alunos. O ―compromisso‖, a ―dedicação‖ e a 

―responsabilidade‖ são aspectos muito relacionados entre si. Compromisso e responsabilidade 

garantem que o profissional seja exemplar, cumpra com todos os seus afazeres de forma 

eficaz, adquira respeito frente aos outros e isso se desenvolve com uma grande dose de 

dedicação. Especialmente na EJA, esta característica torna-se imprescindível porque, se o 

professor não for dedicado, o aluno pode se desestimular e desistir, algo indesejado pelo 

docente. Além disso, somente com muita ―competência‖ para administrar as já mencionadas 

diferenças existentes na EJA, mas isso se consegue através do ―respeito‖ à realidade dos 

alunos, as suas carências sociais, ao conhecimento que já possui. É preciso que o professor 

respeite o aluno da EJA em suas peculiaridades para alcançar os resultados almejados: uma 

boa relação entre o ensino e a aprendizagem e a permanência desse aluno na escola.  

Sobre essas menções, os professores enfatizam: 
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Tem que ter competência porque se não tiver competência pra trabalhar com esse 

público, vai ficar mais difícil você... o profissional da EJA, o professor conseguir 

atingir os objetivos que ele deseja se não tiver competência pra isso. Tem que ter 

responsabilidade porque em tudo na vida, né? Se a gente não tiver responsabilidade, 

as coisas não vão funcionar, não vão dar certo, seja no trabalho e fora do trabalho. E 

também tem que essa responsabilidade não tá restrita só ao professor, mas também 

ele tem que passar isso pra o aluno, né? Que mesmo com as dificuldades da vida, 

mas que a gente tem que ter a responsabilidade. E a palavra responsabilidade 

também tá ligada ao compromisso. Se você é responsável é porque tem 

compromisso com a sua profissão. Tem que ter dedicação porque senão você 

desiste, perde a vontade de vir dar aula... tem que ser dedicado. Tem que ter respeito 

com o aluno. Pra você ser respeitado, também tem que respeitar o aluno. Respeitar 

nas diferenças que eles têm. Ter paciência também porque no EJA o professor 

trabalha com as diversidades, né? Aí é que tem que ter paciência (GENCIANA). 
 

Eu acho que nessa área tem que ter muita paciência, principalmente com os 

educandos da EJA no nível que eles se encontram... a minha turma no nível I, que é 

assim, tem que começar da base mesmo, das letras porque quando eu iniciei eles 

ainda não conheciam direito, né? Formar as palavras direito. Então assim tem que 

ter muita paciência e dedicação, né? Acho que ensinar tem que amar, tem que se 

dedicar, ter muita paciência. Respeito, tem que ter respeito, ambos, né? Tanto o 

aluno com o professor quanto o professor com o aluno. Tem que ter... impor respeito 

e pedir que eles também tenha, né? Respeito (ALTÉIA). 

 

 

Nesse cenário, que mistura aspectos relacionados à vocação, ao amor e também ao 

profissionalismo, presentes nas concepções dos professores, deparamo-nos com a abordagem 

de Ibiapina (2007), quando enfatiza que o conceito de docência a que se atêm os professores 

ainda se refere a uma identidade constituída ao longo da história em que a atividade desse 

profissional foi ancorada por discursos vocacionais, de doação pessoal, de sacrifício e de 

ideais de servidão. De acordo com a autora, essas compreensões têm perdido espaço em 

virtude dos processos de profissionalização instituídos mais fortemente nos últimos tempos, 

mas ainda permanecem fortes na autoimagem de muitos professores. É esta mistura de ideias, 

portanto, que se percebe refletida nas falas dos participantes, quando enfatizam aspectos como 

a vocação enquanto ―dom‖ e, em seguida, retratam, com tanta veemência, outros como 

compromisso e responsabilidade.  

Apesar de distintas, essas posturas em relação à docência demonstram-nos a existência 

desse objeto para o grupo. O ―ser docente‖, a ―docência‖, o ―ser professor‖ constitui um 

fenômeno sobre o qual os participantes se posicionam, argumentam, expressam opiniões, 

comunicam, logo, lhes é presente. Independente do nível ou modalidade de ensino, os 

professores se reportam à docência enquanto atividade e sobre ela emitem posicionamentos, 

conhecimentos. Esta realidade informa, portanto, a definição de uma representação social 

constituída. Para uns, amparada na imagem do profissional tecnólogo, apoiado na técnica e no 

saber científico (ALTET, 2001); para outros, mais ligada às questões sentimentais e 
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românticas que devem permear a relação do ensino; no entanto, todas voltadas à figura 

daquele que desenvolve suas funções centrado no processo de ensino. Nesse sentido, 

evidencia-se o caráter psicossocial que esta representação social assume para os professores. 

Existem os aspectos individuais sobre o fenômeno, mas também aqueles que se remetem à 

ideia comum do grupo, permitindo o diálogo, a identificação, o pertencimento. No entender 

de Jovchelovitch (2007, p.81): 

 

 

[...] são as mediações sociais, em suas mais variadas formas, que geram as 

representações sociais. [... estas] são uma estratégia desenvolvida por atores sociais 

para enfrentar a diversidade e a mobilidade de um mundo que, embora pertença a 

todos, transcende a cada individualidade. Nesse sentido, elas são um espaço 

potencial de fabricação comum, onde cada sujeito vai além de sua própria 

individualidade para entrar em domínio diferente, ainda que fundamentalmente 

relacionado: o domínio da vida em comum, o espaço público.  
 

 

Assim como foi percebido junto ao grupo de professores participantes desta 

investigação, várias pesquisas, trabalhos publicados sobre diferentes realidades (CAMPOS, 

2008; SOUTO, 1995; DOTTA, 2006; LUSTOSA, 2008; ALBUQUERQUE, 2005; BRAZ, 

2009; dentre outros) atestam a existência de uma representação social sobre ―docência/ser 

docente/ser professor‖ para grupos de professores de distintas etapas ou modalidades de 

ensino e nos mais diferentes contextos educacionais. Assim, a imagem da docência é 

conhecida, definida, vivida, compartilhada, estabelecida entre os docentes. Seja em cada fala 

em particular ou no conjunto delas, configura-se uma realidade consensual e plenamente 

assumida pelos professores, inclusive destacando as funções de saber, identitária, orientadora 

e justificadora das representações sociais de que trata Abric (1998), bem como os critérios de 

relevância, prática, holomorfose e afiliação evidenciados por Wagner (1998). Quando se 

remetem à docência, os professores assumem um discurso do grupo, sentindo-se parte dele, 

integrante da visão coletiva que os especifica, que os identifica, o que nos permite perceber 

essas funções e esses critérios através de seus posicionamentos e, portanto, de constatar a 

existência de uma representação social sobre este objeto. Não é possível verificar, no entanto, 

este mesmo direcionamento em relação à especificidade da docência na EJA.  

Nesta modalidade de ensino, ainda que expliquem cada um dos itens presentes na 

faceta (Figura 03), atribuindo-os ao que o docente precisa ―ter‖ ou como deve ―ser‖, os 

professores o fazem sem se reportarem à peculiaridade da atuação em EJA, mas à 

generalidade da docência. As referências feitas a esta modalidade de ensino em suas falas 
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singularizam-se na caracterização do aluno, nas dificuldades e necessidades deste. Novamente 

evidenciamos o que as análises realizadas em outros momentos desta pesquisa vinham 

apontando: a inexistência do objeto ―ser professor da EJA‖ para os docentes desta modalidade 

de ensino. Mediante esta realidade, destituem-se, portanto, os indícios de uma representação 

social a este respeito. Resta-nos, neste momento, dar continuidade às análises a fim de obter 

uma melhor compreensão sobre a relação estabelecida pelos participantes entre a EJA e o 

aluno que a constitui, uma vez que este tem se mostrado um elemento de presença marcante 

em todas as enunciações até então interpretadas.  

Assim, à esquerda da faceta encontram-se as palavras ―presença‖, ―gratificante‖ e 

―perseverança‖. A ―presença‖ e a ―perseverança‖ enquadram-se também nos atributos que o 

docente ―tem que ter‖. No caso da primeira, como coloca a professora Cravina, ―a gente 

precisa ter a presença da gente aqui todos os dias, não só pra marcar presença, mas pra estar 

aqui e trabalhar de verdade.‖ Desse modo, o professor ―precisa ter‖ uma presença marcante 

para o aluno; este deve saber que aquele profissional estará sempre presente e disponível a 

auxiliá-lo em suas dificuldades. Além disso, é com a presença física constante do docente em 

sala de aula e desta presença enquanto ajuda, companheirismo, junto ao aluno que é possível 

garantir que este permaneça na escola. A perseverança, por sua vez, associa-se tanto a esta 

questão de manter o aluno em sala quanto à necessidade de lidar com as diferenças e 

dificuldades de aprendizagem que são características da EJA, neste caso, os argumentos 

demarcam, mais uma vez, uma perspectiva assistencialista da ação sobre esta modalidade de 

ensino. Nas justificativas dos participantes, isto se mostra assim registrado:  

 

 

Tem que ter perseverança, tá batendo sempre na mesma tecla. Aquela história: água 

mole em pedra dura... pra ver se consegue... pelo menos o básico (DORMIDEIRA). 

 

Muitíssimo associado... é ter presença em sala de aula, se você não tiver a presença... 

sua presença é fundamental pra que o aluno da EJA se sinta amado. Aí tem que ter a 

esperança, a paciência e a perseverança que o aluno vai ler (ESTATÍCIA). 

 

Tem que estar presente, não só ali... eles acharem que a gente está ali por estar, né? 

Tem que mostrar que tá ali por um objetivo de tentar ajudá-los. E a perseverança 

tem que ter porque se não tiver, não fica na EJA. Hoje eu trabalho de um jeito, aí 

daqui a pouco... eles não entenderam nada... E se a gente se apavorar é pior. Tem 

que ter a perseverança, né? Ou a gente desiste no meio do caminho (ESPORINHA). 

 

Ter paciência... porque se numa sala regular tem que ter paciência, na turma do EJA 

mais ainda porque tem essas diversidades, né? Aí é que tem que ter paciência e ser 

perseverante. O professor de EJA tem que ter esse perfil, tem que ter essa vocação 

pra trabalhar com jovens e adultos. A perseverança... pronto, hoje você não 

conseguiu, sua aula não foi tão boa, mas você tem que perseverar, tem que mudar de 

estratégia pra que a próxima seja melhor... eles consigam aprender (GENCIANA). 
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A palavra ―gratificante‖, unida a ―perseverança‖ na projeção, apresenta, realmente, 

uma relação muito próxima com esta, no sentido de que, se o professor mantiver a 

perseverança mediante a realidade expressa acima, os resultados lhes serão muito 

gratificantes, especialmente no que diz respeito à aprendizagem dos alunos. Neste caso, outra 

relação também se faz evidente: o significado atribuído a esta palavra corresponde às 

justificativas referentes ao tema a docência enquanto cenário de compensações destacado 

pela análise de conteúdo. Sobre isto, encontram-se afirmações como: 

 

 

E a gratificação é quando nós chegamos ao final de ano e se vê uma turma quase 

completa, com notas boas, com um nível de aprendizagem elevado, bom e que 

aqueles alunos possam ser transferidos pra outra sala, pra outro nível e tá aí a 

gratificação do nosso trabalho quando chega o final de ano (PETÚNIA). 

 

É gratificante... é tão bom quando a gente vê aquele aluno com muita dificuldade e 

de repente... parece assim... é como se fosse uma flor que desabrocha. Aquele aluno 

ali, né? Porque é um universo, né? De aprendizagem, de coisas, mas o principal 

objetivo deles mesmo é a leitura e a escrita das palavras mesmo, né? (DELFIM) 

 

É muito gratificante você pegar uma turma e ter alunos que não sabe ler e você vê 

ele desenvolver, entendeu? A gente sabe que não é você, mas você teve uma 

parcelinha ali, né? Indiretamente você teve (ZÍNIA). 

 

 

Logo abaixo desses itens, também na Figura 03, aparecem as palavras ―criatividade‖, 

―prazer‖ e ―desafio‖ e, à esquerda destas, ―esperança‖ e ―formar‖. A criatividade evidencia-se 

como um elemento essencial aos professores da EJA – segundo as menções destes –, por ser 

ela a maior responsável pela permanência dos alunos em sala, e alcançar esta permanência é 

um dos maiores prazeres que vivenciam aqueles que trabalham com a referida modalidade de 

ensino. Porém, como frisam, isto não se constitui em uma tarefa fácil, destacando-se aí, o 

grande desafio da docência com esses alunos: realizar uma prática criativa o suficiente para 

mantê-los frequentando a escola e desenvolvendo suas capacidades de aprendizagem. O 

alcance desse intento volta-se, novamente, ao tema da análise de conteúdo acima mencionado. 

Retratando essa realidade, assim se reportam alguns dos participantes: 

 

 

Tem que ter criatividade. É como um cardápio: você comer todos os dias feijão com 

arroz e um ovo ou um bife... vai chegar um dia que você não consegue mais engolir 

isso. Tem que intercalar: um dia você faz uma salada, outro dia você faz um peixe, 

por mais simples que seja... Do mesmo jeito é a criatividade na EJA (DÁLIA). 
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[...] o que me chamou a atenção foi o desafio, que é um desafio, né? Por exemplo, a 

criatividade... você tem que usar ela pra conseguir conquistar e não ficar uma coisa 

monótona na sua sala, nos seus planos, nos seu conteúdo de sala, senão... eles não 

aparecem, somem, né? É por isso que eu acho um desafio... é um desafio porque é 

uma situação muito complicada a questão da EJA, é difícil demais (HORTÊNSIA). 

 

Tem que ter criatividade, porque se não tem uma criatividade a coisa não caminha 

bem, não anda, o aluno some, né? O professor tem que ser criativo, tá sempre 

inovando, né? E tudo isso pra mim... eu penso que seja, assim, um dos grandes 

desafios. [...] o prazer também tá muitíssimo associado porque quando a gente 

consegue fazer eles aprender dá prazer, né? A gente fica feliz quando ver que eles 

tão lendo, que conseguem fazer as atividades... o prazer tá nesse sentido, né?  (IRIS). 

 

Quando você trabalha durante um ano com esse aluno e no final você vê um saldo 

positivo, tanto de aprendizagem como de socialização, de respeito pelo próximo, 

desse aluno querer continuar a crescer, até mesmo de voltar pro mercado de 

trabalho... então é um prazer, mesmo com os desafios, né? Que a gente passa 

durante o ano todo, mas isso dá muito prazer. Tá muitíssimo associado (ALPÍNIA). 

 

 

―Esperança‖, também localizada nesse grupo de palavras, permanece atrelada aos 

atributos que o professor ―tem que ter‖. É preciso que haja esperança sobre o potencial do 

aluno, que se acredite no alcance de resultados significativos, de que ele vai concluir o ano, de 

que ele vai dar continuidade ao estudo e, assim sucessivamente. Próximos aos discursos da 

esperança localizam-se os de ―formar‖ o aluno. De acordo com Silva (2002), em sua origem, 

o verbo formar tem o sentido de ―dar o ser e a forma‖, assim, o uso desse vocábulo ―apela 

para uma ação profunda e global da pessoa: transformação de todo o ser configurando 

saberes, saber-fazer e saber ser‖ (p.125). No caso específico dos professores da EJA, apesar 

de todo o resgate que costumam fazer em suas justificativas quanto à origem e à vida social 

dos alunos, ao pensarem em formação remetem-se unicamente ao espaço escolar. É o sentido 

socialmente atribuído a este espaço como capaz e responsável pela formação necessária a este 

saber, saber-fazer e saber ser que a sociedade exige. Seriam eles, os professores, portanto, os 

agentes dessa ―formação‖, compete-lhes a tarefa de ―formar cidadãos‖. Neste momento, 

ocorre novamente uma relação com um dos sentidos atribuídos ao tema função social da 

escola: formar cidadãos, advindo da análise de conteúdo. Nos discursos, os participantes 

alimentam a ―esperança‖ de ―formar‖ seus alunos, de torná-los cidadãos.  É a este respeito 

que dizem: 

 

 

Esperança... sempre é bom a gente ter esperança... que ai daquele que não acreditar.  

E a gente quando trabalha, vê que tudo começa com passos muito lentos e a gente 

sabe que vai, né? Tem que ter essa esperança mesmo. E isso caminha pra onde? Se a 

gente tiver essa esperança vai chegar no que o aluno precisa, né? Assim, ser 
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formado... e é isso... formar... é formar o cidadão para viver, entendeu? Nas práticas 

sociais. Utilizar esse aprendizado nessa situação aí (DELFIM). 

 

Esperança... é a última que morre. Tem que ter... mesmo com uma turma 

complicada, mas você... sempre tem uma luzinha lá no fundo que pensa que vai 

conseguir e insiste, persiste. Sempre tem uma esperança pra conseguir algo deles. E 

formar... trazer eles pra sociedade, formar cidadãos capazes de construir pelo menos 

uma idéia, construir uma frase, tentar entender aquilo que eles tão observando, 

aprendendo em sala de aula pra formar um conceito sobre aquilo (BUGANVÍLIA). 

 

 Ser professor da EJA é formar cidadãos, né? Além de você está ensinando eles ler, 

escrever... né? Você também deve ensinar a ser cidadão. Cidadão e cidadã (DÁLIA). 

 

 

 Assim como ocorrido em outros momentos, alguns aspectos destas falas merecem 

nossa atenção. Em primeiro lugar, os professores reproduzem discursos sobre os alunos da 

EJA atrelados a uma visão distorcida, evidenciando-os como ―marginais sociais‖, desprovidos 

de quaisquer noções de cidadania, sendo o ensino escolar ou o ―milagre‖ da escrita, o que os 

tornará ―cidadãos‖. Desconsideram, com isto, os contextos de inserção social vividos por 

esses alunos e reforçam a concepção ―moderna‖ de cidadania embasada pela ideia de 

―adaptação social‖. Ou seja, eles agem sobre os alunos, acreditando na condição de poderem 

promover a mudança destes, mas ignoram a ação dos próprios alunos no mundo. Outro 

aspecto, não menos importante, é que esses professores alimentam uma noção do aluno como 

destituído de pensamento e capacidade de discernimento. Apesar do paradoxo que se 

apresenta quando em outros momentos deste trabalho os professores se reportam à 

importância de utilizarem o ―saber que os alunos já possuem‖ para desenvolverem suas 

práticas, nas argumentações acima esses profissionais retratam uma ideia de que é na escola 

que esses jovens e adultos vão buscar toda a capacidade para agirem, para se constituírem 

seres sociais, para serem ―[...] capazes de construir pelo menos uma ideia, [...] tentar entender 

aquilo que eles estão observando,‖ como diz a professora Burganvília.   

 Nessa perspectiva, esses profissionais propiciam o entendimento de que a construção 

da cidadania é algo que pode ser resultante de seu trabalho, ou melhor, do fazer escolar. No 

dicionário, o termo ―cidadão‖ significa ―indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um 

Estado; pop
58

. indivíduo; sujeito‖ (FERREIRA, 2001, p.153). Freire (1987) ao se remeter ao 

termo ―cidadania‖ reforça essa concepção, explicitando que a vivência desta implica na 

garantia daqueles direitos. Diante disto, indagamos: consiste unicamente no trabalho escolar a 

capacidade de propiciar essa condição, em especial, ao aluno da EJA? Em que incide o 

cidadão que esses docentes buscam ―formar‖? Como o fazem ou pretendem fazê-lo? A 
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 ―Popularmente; no popular‖ (FERREIRA, 2001). 
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presença do discurso circulante torna-se marcante nessas falas. Os professores fazem uso de 

termos reproduzindo abordagens, conceitos que lhes chegam através de diferentes meios, 

neste caso, amplamente divulgados no cenário educacional, porém, os repetem marcados pelo 

esvaziamento de sentido, de conteúdo, de domínio de suas origens, de seus princípios. 

 Perceber esta função ―formativa‖ atribuída à docência impulsiona a considerar os 

processos de construção da representação social do ―ser docente‖ – outrora identificada – para 

este grupo de profissionais. A este respeito, podemos observar que apesar dos paradoxos
59

 

percebidos em momentos distintos das falas dos professores em função do desconhecimento 

das especificidades inerentes à EJA, ao tratarem de seus fazeres, de suas práticas, esses 

docentes acabam assumindo um papel de ―ensinantes‖, daqueles que sempre estão à frente do 

processo educativo, que têm um saber a ser transmitido a outros que não o possuem. São os 

formadores de ―cidadãos‖, são os que ―ensinam a ler e escrever‖. Esta condição nos permite 

perceber que esses profissionais ancoram o ―ser docente‖ nos preceitos da pedagogia 

tradicional
60

, destituindo o aluno da condição de ativo em seu processo de aprendizagem. De 

acordo com Almeida (2005, p. 126), ―a ancoragem permite ao indivíduo integrar o objeto da 

representação em um sistema de valores que lhe é próprio, denominando-o e classificando-o 

em função de laços que este objeto mantém com sua inserção social.‖ Assim, ainda que 

reproduzam o discurso circulante sobre a participação do aluno em seu processo de 

aprendizagem, ao se voltarem para o ―ser docente‖, a categoria em que os professores 

ancoram este objeto é naquela de detentor do saber, de transmissor do conhecimento que o 

aluno ―precisa‖ receber.  

 No que se refere à objetivação, enquanto a condição de tornar concreto aquilo que é 

abstrato, transformando um conceito em imagem de uma coisa (ALMEIDA, 2005), 

identificamos que os participantes de nossa pesquisa o fazem através da figura do professor 

―artesão‖, ou seja, daquele docente que constrói suas regras de trabalho, seus métodos de ação 

mediante estratégias trocadas com outros. Deste modo, não apresenta um ―método científico‖ 

de ensino, mas a troca de ―receitas‖ (RAMALHO; NUÑEZ e GAUTIER, 2003). Assim, a 

representação social do ―ser docente‖ para esses participantes se configura na ideia do 

professor enquanto detentor do conhecimento, responsável pela ―transmissão‖ do saber ao 

aluno e que o faz pautado em métodos construídos a partir da troca de informações e 

experiências com seus pares.   

                                                 
59

 Em alguns momentos dizem ―ter que trabalhar com o conhecimento que o aluno já possui‖; em outros, 

afirmam ser sua função ―formar‖ esse aluno, torná-lo ―cidadão‖, destituindo-o, portanto, de saber. 
60

 Princípio da centralidade do ensino na figura do professor como formador; aquele que detém o conhecimento e 

a metodologia do ensinar. Ao aluno cabe o papel de receptor passivo do saber transmitido (SAVIANI, 2007). 
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Neste momento, dando sequência à interpretação da primeira faceta da projeção da 

SSA – Figura 03 –, podemos notar, em sua parte inferior, a localização dos itens ―mediador‖ e 

―profissionalismo‖ sobrepostos e, mais abaixo, ―facilitador‖. O ―profissionalismo‖ aproxima-

se das justificativas colocadas sobre a responsabilidade e o compromisso. É preciso ―ser‖ 

profissional, ―ter‖ profissionalismo. Entretanto, no caso da EJA, esse profissionalismo exige 

que o professor seja mediador do conhecimento, facilitador deste. Vale ressaltar, a este 

respeito, que as palavras ―mediador‖ e ―facilitador‖ apresentam variações significativas nos 

sentidos atribuídos pelos professores. Em alguns momentos, são tomadas como sinônimas: 

―todo professor tem que ser facilitador, não é? Procurar meios que facilite a aprendizagem, 

faça com que os alunos aprendam. É isso o que a gente tem que ser: mediador do 

conhecimento‖ (VIOLETA); ―[...] então, ele ser o mediador, ele vai facilitar, ele vai transmitir 

os conhecimentos, né? Ele vai ser um facilitador na vida de cada um dos seus alunos, né?‖ 

(WATSONIA); ―Ao ser professor eu sou um facilitador. Segundo, eu sou um mediador. Essa 

aqui é a mesma do facilitador‖ (GENISTRA). Em outros momentos, o mediador destaca-se 

na figura daquele que faz o intermédio entre o conhecimento escolar e as carências do aluno; 

e o facilitador propõe atividades que favoreçam a aprendizagem desse aluno ou, ainda, que 

facilitem a promoção deste, como fala a professora Calêndula: ―[...] ser facilitador de 

conhecimentos... é você facilitar para aquele ser, pra ver se ele avança.‖  

Outras considerações sobre esses itens podem ser vislumbradas nas seguintes falas: 

 

 

Facilitador é o que ele [o professor] deveria ser, não é? E quanto ao mediador é o 

que todo professor deve ser, mediar, né? Não ser só aquele que transmite, mas deve 

mediar com aquela intencionalidade. O professor tem que ser consciente da 

intencionalidade do seu objetivo e saber que é apenas um mediador, que aprende 

muito com os alunos também. É preciso ser mediador, não só um professor que 

chega na frente do quadro e trabalha conteúdos não, é preciso trabalhar conteúdos 

que tenham significado pra eles. Eles sabem muito, trabalhar também com o que 

eles já sabem, né? Participar dos conhecimentos que eles já têm. É preciso ser um 

profissional mesmo, de verdade. O professor de EJA precisa ser facilitador, pra tá 

sempre facilitando, não ser um professor tão rígido no sentido de ser só do jeito que 

ele quer. A gente tem que facilitar as coisas pra eles, sempre dando um jeitinho que 

aí eles vão chegando lá (CRAVINA). 

 

Você tem que ser profissional não só na EJA, mas todo trabalho você tem que ser 

profissional, né? Mediador. Mediador por quê? Porque você está mediando, você 

está... como é que eu posso dizer? Você está orientando, né? Facilitador é a mesma 

coisa. Ele fica entre o mediador, né? É um profissional mediador e também 

facilitador. Facilitador por quê? Porque encaminha, facilita a vida deles que chegam 

na escola muitas vezes sem nenhuma orientação, vendo tudo bem mais diferente, 

não é? E quando você é um profissional que tem tudo isso, que tem vocação, que 

tem profissionalismo, você facilita a vida deles (DÁLIA). 
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 Essas enunciações, mais do que as confusões demonstradas acerca dos termos 

facilitador e mediador, demonstram o completo desconhecimento desses professores acerca da 

diferença de pressupostos teóricos que definem a ligação desses conceitos à docência, uma 

vez que enquanto o primeiro tem sua origem relacionada aos ideais de John Dewey e a 

proposta de uma escola centrada no aluno
61

; o segundo deriva-se da abordagem histórico-

cultural, através da concepção vygotskyana
62

 de que as funções psicológicas superiores são 

produzidas a partir da interação com os outros; sendo, portanto, processos mediados. 

 Neste momento, ao concluirmos a discussão dos itens constates da faceta dimensão 

do ter e do ser docente (ideal), presente na Figura 03, percebemos a relação desta faceta com 

os temas tem que ter: características inerentes à profissão e tem que ser: características 

necessárias ao docente, levantados a partir da análise de conteúdo. Ao longo da análise, as 

justificativas dos participantes se remeteram sempre para ―aspectos‖ que os professores ―têm 

que ter‖, ou seja, comportamentos, atitudes, desempenhos que devem ―compor‖ o docente, 

que são inerentes a este quando realmente voltado à profissão que exerce. De igual modo, 

outros atributos fazem parte do seu modo de ―ser‖. É como se houvesse um modelo instituído 

e essas características o compusessem de forma imprescindível. Sem elas, este modelo pode 

até existir, mas não se revela como o esperado, não se mostra completo.   

 No entender de Arroyo (2000), o imaginário social configurou o ofício de mestre com 

demarcações muito fortes de traços morais e éticos, especialmente no terreno do dever. De 

alguns profissionais se espera que façam bem, com eficiência o seu trabalho. Do docente, 

exige-se ir além. São necessários comportamentos devidos, maneiras específicas de ser 

baseadas nesses construtos sociais que extrapolam o profissionalismo. É este imaginário que 

se perpetua, portanto, na concepção desses profissionais. É aí que reside o fato de 

―especificarem‖ atributos que demarcam o que o docente deve ―ter‖ e como deve ―ser‖ em 

sua ação profissional. Ainda que questionado um ou outro item por alguns professores, como 

a vocação e o amor, por exemplo, em sua maioria, a defesa de todos eles como essenciais ao 

exímio perfil do docente foi marcante. Esta constatação, apesar do direcionamento ao 

contexto da EJA empregado por meio da expressão-estímulo utilizada, definiu-se numa 

                                                 
61

 De acordo com Dewey, ―a passividade é o oposto do pensamento; que não é só um sinal de ausência do juízo 

e da compreensão pessoal, mas também invalida a curiosidade, provoca a distração mental‖ (1959, p.258). Nesta 

realidade, o professor aparece como facilitador no sentido de favorecer situações, as oportunidades para que o 

aluno possa se manter ativo e responsável por sua aprendizagem. Nas palavras do autor, o professor ―é um guia, 

um diretor, pilota a embarcação, mas a energia propulsora deve partir dos que aprendem‖ (Op. Cit., p.43).    
 

62
 No entender de Vygotsky, a crença de que a criança aprende de maneira incidental – pelo contato direto com 

os diversos estímulos a sua volta – deve ser substituída pela aprendizagem intencional – mediada –, em que um 

mediador se interpõe ente o objeto cognoscente e o objeto de conhecimento (FONTANA, 1997; 1997a) 
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abordagem geral, inespecífica, desconsiderando a singularidade da atuação nesta modalidade 

de ensino. Com isso, permitiu confirmar a existência de uma representação social sobre ‖ser 

docente‖ numa perspectiva generalista, bem como a insignificância do objeto ―ser professor 

da EJA‖ para o grupo de profissionais participantes da presente investigação.  

 Duveen (2007, p.267), tratando do significado das representações, afirma que ―elas 

constituem o mundo tal como ele é conhecido e as identidades que elas sustentam garantem 

ao sujeito um lugar nesse mundo. Assim, [...] passam a expressar a relação do sujeito com o 

mundo que ele conhece e, ao mesmo tempo, elas o situam nesse mundo.‖ É por isso que para 

os participantes desta pesquisa torna-se clara a definição do ―ser docente‖, de suas 

características, dos atributos que deve ―ter‖, de como deve ―ser‖. Eles identificam e se 

identificam nesta representação, pertencem ao grupo por ela constituído, conhecem-no. Por 

meio desta composição simbólica se situam na ação profissional que exercem, se situam ―no 

mundo‖. Contrariamente, ao desconhecerem a história, as peculiaridades e o fazer que 

especificam a EJA, ignoram o ―ser professor‖ nesta modalidade de ensino. Não se identificam 

nela, não se identificam ―neste mundo‖. Não a assumem. Simbolicamente este objeto é 

inexistente para esse grupo de profissionais. Um fato, porém, merece atenção: por 

encontrarem-se imersos na EJA, ainda que desconheçam a modalidade, percebem que a 

relação de ensino-aprendizagem ali estabelecida difere de outras realidades e aí situam a 

apreensão que têm da modalidade, materializada na figura do aluno. Voltar-se a este significa, 

portanto, remeter-se à EJA, a sua realidade, ao que dela mostra-se significativo.    

 Assim, a especificidade desta modalidade de ensino resume-se na caracterização de 

seu aluno. Nesta caracterização, porém, um fato mostra-se predominante: a figura realçada 

pelos professores na referência ao aluno remete-se ao discurso circulante que historicamente 

acompanhou a EJA, marcado pela definição do analfabeto excluído, daquele que não teve 

oportunidade de estudar em sua fase infantil por dificuldades várias, do marginal social, 

sofrido, trabalhador, necessitado, carente de atenção, com baixa autoestima, com grandes 

dificuldades de aprendizagem e que busca, na escola, o conhecimento formal que lhe permita 

conseguir um emprego, encontrar um ―lugar‖ na sociedade. Ainda que a realidade atual 

apresente outro tipo de aluno, mais jovem, advindo das distorções ocorridas em sua vivência 

no ensino fundamental ou por pessoas que buscam ascender na carreira profissional e 

vislumbram alterar seu nível de escolaridade, dentre outras singularidades, mas é a definição 

anterior quem permanece respaldando as enunciações que retratam o aluno e, 

consequentemente, a natureza da EJA. Pensar em EJA significa, antes, para esses professores, 

reportarem-se ao seu aluno, mais que isto, àquelas características históricas que especificam 
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este aluno. Logo, aí se localiza a representação social que esses professores possuem quando 

se remetem à EJA: a representação social de ―aluno da EJA‖, objetivada pela imagem acima 

descrita.  

De acordo Moscovici (2003, p.71), ―a objetivação une a ideia de não-familiaridade 

com a de realidade. [...] percebida primeiramente como um universo puramente intelectual e 

remoto, a objetivação aparece, então diante de nossos olhos, física e acessível.‖ Assim, apesar 

de se remeterem a todas as dificuldades enfrentadas atualmente pela heterogeneidade 

existente nas turmas de EJA, sobretudo, em relação à idade, quando se reportam ao ―aluno da 

EJA‖, esses professores encarregam-se de apresentar um discurso ―consensual‖, retratando 

uma figura historicamente constituída pelas características anteriormente mencionadas, 

resumidas na ideia do ―pobre‖, ―marginalizado socialmente‖, ―incapaz de aprender‖, ―que não 

sabe‖. Assim, o ―aluno da EJA‖ apresenta uma imagem real, quase tangível para os 

professores. Falar nesse aluno é trazer à mente, imediatamente, essa ideia e concretizá-la em 

uma imagem que o caracteriza, que o define, que o representa.   

 Nesta perspectiva, sendo a representação social de aluno da EJA objetivada pela 

imagem ―negativa‖ deste aluno, por marcas do ―insucesso‖, mostra-se evidente o ―não lugar‖ 

desses professores nesta modalidade de ensino, o ―não saber‖ como ensinar esses alunos e, 

mais que isto, a ―não identificação‖ com esta realidade. Assumem o ―ser docente‖ enquanto 

profissional,  porém,  apartado  desta  especificidade.  De acordo com Freire (1998, p.25), 

―não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que 

os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender.‖ Sendo assim, podemos dizer que os professores 

atuantes na EJA não se veem na condição de aprendentes mediante seus alunos porque estes, 

enquanto ―incapazes‖, ―fracassados‖, não lhes têm o que ensinar. É nesta situação, portanto, 

que esses profissionais assumem apenas a posição de ―docentes‖, rejeitando qualquer relação 

entre sua condição de profissional e a EJA – representada pela figura daquele aluno.  

 Diante desta constatação, cabe indagar: estando os professores integrados em uma 

realidade que desconhecem e diante de um alunado tão distinto, segundo estes professores, 

marcado pelo ―fracasso‖, pelo ―não saber‖ – apesar da realidade atual apresentar outra 

definição –, que fatores os impulsionaram a ingressar na docência em EJA e o que os mantém 

nesta docência? A resposta para esta indagação permite a abordagem de outros dois temas da 

análise de conteúdo: o primeiro, EJA: um espaço de favorecimento ou escolha pessoal do 

docente e, o segundo, docência na EJA: uma necessidade institucional. Os discursos em 

torno desses temas convergem, igualmente, para o ―não lugar‖ dos professores no cenário 
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específico da EJA, uma vez que a maioria desses profissionais ingressou no ensino da EJA 

por razões bem mais voltadas à superação de problemas/necessidades pessoais do que por 

escolha, desejo dessa atuação, e ali se mantém, em muitos casos, para sanar situações também 

de ordem pessoal, principalmente, relativas ao horário de trabalho. Ademais, a falta de turmas 

dos anos iniciais do ensino fundamental regular em determinadas escolas impulsionou alguns 

pedagogos vinculados a estas instituições para a atuação em EJA. Os estagiários, presentes 

nessa modalidade de ensino, registram também esta como única opção a eles destinada. Isto 

se mostra mais evidente nas justificativas dos professores sobre seus ingressos na EJA: 

 

 

Sou concursada pelo Município e pra ficar o dia todo fora de casa é difícil, né? 

Então pedi uma vaga no noturno aqui no Estado (ADELFA). 

 

Eu estava grávida quando comecei a trabalhar e a turma de EJA requer menos 

esforço físico, por isso eu preferi iniciar na EJA (AMARILIS). 

 

Eu queria trabalhar e não tinha tempo durante o dia. Então quando eu soube que 

tinha essa vaga à noite aqui, deu tudo certo. Eu precisava mesmo que fosse à noite, 

por isso que fiquei com a EJA (ANÊMONA).  

 

A minha escolha foi pelo horário e não necessariamente pela EJA. Mas como nesse 

horário só tinha a EJA... (ANGÉLICA). 

 

Com as mudanças do Estado, né? De passar os anos iniciais do ensino fundamental 

para o Município, aí não tinha mais vaga à tarde para quem tem Pedagogia, então eu 

tive que vim pra noite, trabalhar com EJA (AÇUCENA). 

 

Quando eu passei no concurso do Estado, procurei uma escola próxima da minha 

casa e peguei a vaga que tinha, aí foi na EJA (GÉRBERA). 

 

A professora da turma afastou-se por licença médica e quando eu fui procurar uma 

vaga como estagiária, me ofereceram essa, mas eu não tinha nenhuma experiência 

com a EJA. Eu trabalho há muito tempo com a educação infantil (ALTÉIA). 

 

 

Em relação à continuidade na modalidade, a maior parte dos casos volta-se à 

adequação de horário, menor carga de trabalho, menos desgaste físico em virtude das idades 

dos alunos, melhor adaptação no trato com os adultos, dentre outros, como nos diz a 

professora Sempre Viva sobre sua escolha e permanência na EJA: ―eu mudei de escola e aqui 

eu preferi ficar com a EJA. Acho mais tranqüilo do que com crianças.‖  

Fazendo uma análise das causas que promoveram o ingresso e também destas que 

mantêm os professores atuando em EJA, percebemos mais um motivo para a não apropriação 

do ―ser professor da EJA‖ para esses profissionais: o caráter ―provisório‖ de suas estadias 

nesta modalidade de ensino. Ou seja, esses professores não veem razões de se afiliarem, de se 
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aprofundarem em questões direcionadas especificamente à EJA tendo em vista que a qualquer 

momento podem sair daquele cenário e voltarem a atuar com crianças. Como suas razões 

estão ligadas, geralmente, a situações alheias a um interesse singular pela modalidade, uma 

vez que estas mudem, o universo de atuação profissional pode também sofrer alterações. 

Deste modo, por que ampliar horizontes de saber ou assumir as peculiaridades deste universo 

específico estando esses professores em uma realidade ―provisória‖? Eis uma questão 

significativa para a não existência do objeto ―ser professor da EJA‖ para esses profissionais.     

É bem verdade que, em meio ao grupo, tenhamos encontrado alguns participantes que 

retrataram concepções mais voltadas ao interesse pela modalidade de ensino em si, como a 

professora Lavanda: ―Há muito tempo eu queria a vaga porque tinha muita curiosidade de 

conhecer esse trabalho;‖ e a professora Dália: ―A minha mãe foi professora da EJA pelo SESI 

e eu cresci nesse meio, indo com ela para as aulas. Aí, quando comecei a trabalhar, dei 

continuidade ao trabalho dela e continuei na EJA.‖ Contudo, a realidade mais marcante nos 

discursos centra-se nas razões anteriormente citadas. Justifica-se, com isto, a não identificação 

dos professores com a modalidade, a não assunção da mesma como especificidade da 

docência e a existência da representação social do ―ser docente‖ numa visão generalista. 

 Além desses fatores, não podemos esquecer que o aluno, como figura central em todos 

os discursos analisados, aparece também como questão propulsora à atuação profissional na 

modalidade de ensino tratada, como se mostra nas falas: ―Eu ingressei na EJA por opção 

mesmo. Para ter uma nova experiência. Já tinha trabalhado com crianças e queria saber como 

era com ‗jovens e adultos, apesar de minha turma só ter adolescentes‘‖ (BROMÉLIA); ―A 

minha vinda pra cá foi escolha... anseios pessoais... dó de ‗pessoas adultas‘ analfabetas‖ 

(ESPIRRADEIRA); ―Eu tinha vontade de trabalhar ‗com adultos‘ e quando surgiu a vaga por 

causa da aposentadoria da professora, eu aproveitei a oportunidade‖ (BELADONA). 

Novamente, as falas retratam a alusão à EJA centrada no aluno, mais que isto, no aluno adulto 

marcado pela condição de ―coitado‖, digno de ―dó‖. Há surpresa quando a turma ―só tem 

adolescentes‖. Esta condição reafirma, portanto, a imagem relativa à objetivação da 

representação social existente sobre este aluno, caracterizada por uma visão historicamente 

construída e não correspondente com a realidade atual. 

 As constatações advindas da análise desta primeira faceta – dimensão do ter e do ser 

docente (ideal) –, e dos muitos elementos dela componentes, nos permitiram, assim, a 

compreensão de diversos aspectos acerca de como pensam e se posicionam os participantes 

desta investigação em relação ao objeto de estudo proposto. Entretanto, mais duas facetas 

constantes da projeção – Figura 03 – concernentes à classificação dirigida, estão por ser 
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analisadas, o que nos permite induzir que outras abordagens ainda precisam ser consideradas. 

É, portanto, à análise da segunda faceta, localizada na parte central da Figura 03, que se volta 

a construção do item seguinte.  

 

 

4.2.2  Segunda Faceta: Relação Docente/Discente 

 

 

 Localizadas ao centro da projeção – Figura 03 –, na faceta denominada relação 

docente/discente, encontram-se as palavras ―heterogeneidade‖ e ―politização‖. É importante 

evidenciarmos que, apesar de apresentarem definições distintas, nas classificações realizadas 

pelos professores, essas palavras foram, geralmente, deixadas nas mesmas categorias. Isto 

ocorreu em virtude de a maioria desses profissionais afirmarem desconhecer os seus 

significados e, aliado a isso, considerarem-nas inadequadas ao contexto da EJA, como 

podemos notar por meio das seguintes falas:  

 

 

Essa heterogeneidade... politização?... não tô... essas não. Essa heterogeneidade é... 

eu não tô... bem... isso aqui... hetero... não sei. Politização... também, não sei isso 

aqui não. Não sei se é política... (GÉRBERA). 

 

A heterogeneidade ficou de fora, pouco associado, porque... eu nem sei... no 

momento eu não tô lembrada. Por isso que eu não encaixei. E assim a politização, 

isso? Essa questão assim, eu num sei nem como passar isso aqui, porque deixa eu 

ver... Eu pensei na política né? Assim, essas políticas de governo, sabe? Me veio 

isso assim na cabeça, que nunca a gente tá satisfeito, né? Sempre necessita de mais 

alguma coisa. Politização? Ah essa daqui eu não sei responder não (WATSONIA). 

 

Politização eu acho que não... eu acho que tem nada a ver não. Assim... que não 

encaixa. No meu entender. Politização e heterogeneidade... eu coloquei aqui, mas... 

me desculpe, essas não... não dá mesmo... E eu não sei não (GIRASSOL). 

 

 

 Observar a forma como se expressam os professores acerca das palavras mencionadas, 

nos impulsiona a refletir sobre a afirmação de Freire (1993, p.28) quando enfatiza que ―[...] a 

responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe coloca o dever de se preparar.‖ 

O autor acrescenta ainda que essa preparação deve ocorrer antes e durante todo o período 

dedicado à atividade educativa. Compete, assim, ao professor, uma preparação contínua, a fim 

de que compreenda e saiba lidar com os diferentes aspectos que abrangem sua ação. 

Considerando essa condição e as falas acima, podemos nos remeter, mais uma vez, ao não 
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lugar desses professores em relação à EJA, posto que mesmo sendo termos bastante ligados à 

referida modalidade de ensino, fogem ao conhecimento dos professores. É a não relação, o 

não implicar-se com a EJA que se evidencia novamente nesse cenário. 

Na análise dessas palavras, vale lembrar também que, ainda que alguns profissionais 

tenham atribuído sentidos correspondentes, bem como exaltado a relação que se estabelece 

entre essas palavras e o contexto da EJA, inclusive classificando-as como muitíssimo e muito 

associadas, a maioria as deixou na categoria ―pouco associada‖, especialmente por falta de 

conhecimento sobre seus conceitos. Com isto, percebemos que embora os professores 

ressaltem a importância da ―formação cidadã‖ e a consideração que deve ser dada à 

diversidade – discutidas em momentos anteriores – não conseguem relacionar os termos 

politização e heterogeneidade as suas práticas pedagógicas, o que afirma a pura reprodução do 

discurso circulante em suas falas quando se posicionam sobre essas situações. 

 Em relação à heterogeneidade, alguns posicionamentos dos professores revelaram que 

o desconhecimento centrava-se na correspondência entre a palavra e seu conceito, pois, apesar 

de dizerem não saber o significado da palavra, evidenciavam um sentido, uma definição a ela 

correspondente durante suas falas, principalmente nas caracterizações dos alunos, quando 

passavam a registrar as muitas dificuldades enfrentadas na prática decorrentes da ―mistura‖ de 

idades e de interesses existente nas salas de aula de EJA. É válido enfatizar, no entanto, que 

essas menções não refletiam uma preocupação voltada à compreensão dessa 

diversidade/heterogeneidade, mas a sua superação, na busca de uma homogeneidade.    

 Retratando o universo de diversidades que permeia a EJA e que ultrapassa os critérios 

de idade e interesse, Gomes (2005, p.87-88) argumenta que: 

 

 

[...] os jovens e os adultos, em toda e qualquer sociedade, vivenciam múltiplas e 

diferentes experiências sociais e humanas. Sendo assim, suas temporalidades, 

trajetórias, vivências e aprendizagens não são as mesmas, e, mesmo que participem 

de processos socioeconômicos, políticos e educativos semelhantes, esses sujeitos 

atribuem significados e sentidos diversos à vida, à sociedade e às práticas sociais das 

quais participam no seu cotidiano. Esse processo está intimamente relacionado com 

a vivência de seu ciclo/idade social de formação. 

  

 

 Esta definição explicita, assim, a amplitude que permeia as diferenças e ―misturas‖ 

abordadas pelos professores como constituintes das turmas de EJA. Através dela é possível 

perceber que além dos itens visivelmente identificáveis, como a questão da idade, por 

exemplo, diversos são os aspectos que compõem essa condição heterogênea. Trajetórias, 
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temporalidades, cultura, vivências e participação em instâncias distintas do contexto social, 

em meio a outros, determinam também reflexos e concepções sobre a atividade educativa e, 

mais que isto, sobre a decorrência da aprendizagem. Entretanto, isto tem constituído uma 

realidade tão adiante do que costumeiramente tem sido empreendido na EJA que, sequer 

chega a ser concebido.   

 Sobre a compreensão que possuem de heterogeneidade, os professores relatam: 

 

 

Heterogeneidade, né? Isso aqui é a turma que é misturada, né? Isso aí sempre vai 

haver, por isso que eu coloquei mais ou menos associada... (CINERÁRIA). 

 

E a heterogeneidade é o quê? É justamente esse tipo de idade que eles têm, né? A 

variedade de idade porque tem... eu, pelo menos, tenho uma menina de catorze. Ela 

falta muito. Eu não sei se é devido à idade dela... porque é só mais gente idosa na 

minha turma, né? Mais gente idosa. A mais nova é ela (CRISÂNTEMO) 

 

Heterogeneidade... são vários grupos que eu tenho na minha turma, vários níveis. 

Uns que sabem, uns que não sabem de nada (ACÁCIA) 

 

A heterogeneidade é que cada um tem um nível diferente, tem as dificuldades... não 

é nunca... um é igual ao outro. Assim... tanto no nível quanto nas dificuldades, tudo. 

São diferentes (COPO DE LEITE) 

  

 

 Pelas falas, o item idade é o mais relatado como sinônimo da heterogeneidade. Além 

disso, aparecem apenas as relações de aprendizagem, demonstrando, portanto, a limitação dos 

professores sobre o significado desse termo, quando a heterogeneidade é uma característica 

que demarca a própria realidade da espécie humana e a diversidade que a define. O ethos 

humano, na verdade. Além desse fato, as falas apresentam ainda sentidos outros que 

impulsionam a uma reflexão sobre as posturas pedagógicas assumidas por esses docentes em 

suas aulas, essencialmente quando se observa declarações como: ―[...] são vários grupos que 

eu tenho na minha turma, vários níveis. Uns que sabem, uns que não sabem de nada‖ 

(ACÁCIA). Um aluno de EJA ser retratado pelo professor como alguém que ―não sabe de 

nada‖ demonstra que o discurso sobre a necessidade de considerar o saber que este já possui 

não passa mesmo de um discurso circulante.  

Neste sentido, vale ressaltar o que diz Freire (1998, p.133): ―sou tão melhor professor 

quanto mais eficazmente consiga provocar o educando no sentido de que prepare ou refine 

sua curiosidade, que deve trabalhar com minha ajuda, com vistas a que produza sua 

inteligência do objeto ou do conteúdo de que falo.‖ É diante disso que surge a preocupação 

com a concepção pedagógica a que se atêm esses professores. Ademais, é importante observar 
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que o ―não saber‖ é enfatizado: eles não sabem ―nada‖. Esse ―não saber‖ reflete, mais uma 

vez, o ―não lugar‖ dos professores. Expressa a sua não identificação com esse aluno que, por 

―não saber‖, não tem o que lhes ensinar (FREIRE, 1998).  

 A abordagem dos sentidos atribuídos à palavra heterogeneidade permite, assim, 

retomar o tema a heterogeneidade como desencadeadora de dificuldades, proveniente da 

análise de conteúdo. A este respeito, os professores retratam as sensações e dificuldades que 

vivenciam nas salas de aula diante dessa diversidade que caracteriza os alunos da EJA. Neste 

caso, utilizamo-nos das justificativas atribuídas diretamente ao termo e, também, daquelas que 

a ele se reportam, ainda que esses profissionais não tenham conhecimento dessa relação. 

Nesse sentido, encontramos discursos como: 

 

 

No início, eu imaginava que fosse muito difícil pelo desnível de tudo: do 

conhecimento, da faixa etária, das experiências vivenciadas, porque a gente tem pai 

e tem filho, são assim cabeças diferentes, mas com paciência, isso aí já é um desafio, 

a gente consegue mais ou menos ajustar, né? (VERÔNICA). 

 

Tem que haver muita paciência por parte do professor. Paciência respeitando o 

ritmo, né? Das aprendizagens de cada um. É um desafio porque em EJA as 

aprendizagens são lentas (ALAMANDA). 

 

É um desafio ensinar pessoas acima de cinqüenta, sessenta anos é um desafio. E eu 

tenho alunos nessa idade. É uma responsabilidade muito grande você tá formando 

quem já está nessa idade. Heterogeneidade eu falo porque eu peguei aluno de 

catorze anos e aluno de sessenta e três, cinquenta e oito, quarenta e cinco, quarenta e 

nove, separado, divorciado, desquitado, a que tá com um homem, a que teve dois, a 

que teve três, a que não teve nenhum (BOUVARDIA). 

 

 

 Estas enunciações despertam a atenção para um paradoxo: a faixa etária dos 

professores participantes desta pesquisa concentra-se entre os quarenta (40) e os sessenta (60) 

anos e em suas falas demonstram sentir falta de formações, solicitando-as. Entretanto, quando 

se referem aos seus alunos, localizando-os em faixas etárias semelhantes as suas, consideram 

a possibilidade de formação destes um desafio quase intransponível em virtude de suas 

idades. É a ideia do aluno da EJA enquanto ―não aprendente‖ que mais uma vez se configura. 

A representação social deste aluno objetivada através da imagem do ―incapaz‖.   

 Na sequência desta análise aparece a palavra ―politização‖ também presente na 

segunda faceta – Figura 03. Esta palavra apresenta uma relação muito significativa com as 

ideias e a obra de Paulo Freire, em especial quando é relacionada a uma visão crítica da 

educação e, mais que isto, àquela destinada aos jovens e adultos. Caracterizando a sociedade 
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como um espaço permeado por relações de poder e de dominação, Freire evidencia a 

educação como um dos meios usados para a propagação dessas relações através de sua 

pedagogia tradicional dominante. A este respeito, afirma: ―é impossível negar, exceto 

intencionalmente ou por inocência, o aspecto político da educação‖ (FREIRE, 1976, p.70). 

Consciente deste fato, cabe, portanto, ao educador o desenvolvimento de um trabalho que 

permita ao aprendiz passar do lugar de ―objeto‖ ao de ―sujeito‖ de sua aprendizagem, 

destacando-se, neste cenário, condições favoráveis a um processo de conscientização, 

libertação e politização do educando por meio do ato educativo (MAYO, 2004). 

 Foi com base no discurso circulante das ideias difundidas por Freire que a palavra 

―politização‖ surgiu nesta investigação associada à EJA, mais especificamente em uma 

menção durante a TALP. Entretanto, na decorrência das classificações do PCM podemos 

notar que uma parcela significativa dos professores participantes deste procedimento 

desconhece o sentido freireano atribuído à politização e rejeitam esta palavra por relacioná-la 

à ―política partidária‖
63

, portanto, ―desvinculada do contexto educativo‖; para outros 

profissionais, ocorre um desconhecimento do conceito em si, da definição, o que promove, 

igualmente, sua rejeição. Sobre isto, argumentam os professores: 

 

 

E aqui, politização, é a parte de politizar, né? É a parte de política. Eu entendi isso, a 

parte de politizar, falar sobre política, não entra. Isso aqui não entra, não gosto de 

debater política dentro da sala de aula, nem religião. Eu não trabalho isso aí com 

eles. Nada disso aqui eu procuro passar pra eles, sabe? Assim... (CINERÁRIA). 

 

A politização... eu não entendi direito, eu não sei o que é (CHUVA DE PRATA). 

 

A politização quer dizer que eles procuram muito se politizar ou a maneira que eles 

acham que tem. É o quê? É o tipo... como um tipo, assim, uma política de dizer, 

assim, é poli. Quer dizer, são várias áreas diferentes, a politização (CRISÂNTEMO) 

 

Pouco associada é... a politização é pouco. Tem pouco a ver com EJA (CRAVO) 

 

A politização... isso? Assim, eu não sei nem como passar isso aqui...  Eu pensei na 

política, né? Essas políticas de governo, sabe? Me veio isso assim na cabeça... nunca 

a gente tá satisfeito, né? Sempre necessita de mais alguma coisa (WATSONIA) 

 

 

  Percebemos por meio dessas falas, uma hesitação em torno do conceito de politização, 

retratando uma dificuldade ansiógena com respeito ao que o termo pode suscitar em sua 

definição e ainda em relação à função do professor e da escola mediante o seu significado. 

                                                 
63

 Essa é uma construção representacional de política que está amparada nas vivências e construções históricas 

marcadas pelo advento da ditadura e do período que a ela se seguiu.  
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Diferente desta realidade, contudo, encontramos também algumas associações que mostram 

relações um pouco mais significativas entre a politização e a EJA, ainda que isto represente 

uma parcela mínima dos participantes e que se detenha a uma ideia restrita sobre a 

politização, relacionando-a apenas à perspectiva do conhecimento de direitos enquanto leis. 

Neste caso, os professores ignoram a dimensão mais ampla do conceito, voltada à abordagem 

freireana, que se remete à crítica da realidade e à capacidade de participação dos indivíduos 

na transformação desta realidade, bem como ao desvelamento das relações ideológicas e de 

poder inerentes à organização social.  

Observemos como falam os professores sobre o termo: 

 

 

Não podemos esquecer do trabalho de politização, né? Que é um trabalho mais de 

conscientização que eu acho que é um dos aspectos mais importantes na educação de 

jovens e adultos, né? A questão da funcionalidade da educação... deles conseguir 

essa politização. É assim... eu acho que é um dos objetivos nossos enquanto 

professor de EJA, essa conscientização de seus direitos e deveres (ALAMANDA) 

 

Essa politização é muito importante. A questão de seus direitos dentro da sociedade. 

Até propriamente dentro da escola ter a sua consciência, né? Dos seus direitos, dos 

seus deveres. Qual o seu papel como aluno, como pai, até como empregada 

doméstica, seus direitos, seus deveres, né? Ter essa consciência (ASTROMÉLIA) 

 

Tem que trabalhar a politização, né? Com eles, já que eles têm um conhecimento de 

mundo, tem que aproveitar esse conhecimento deles e trazer pra eles parte da 

politização também, né? Saber reivindicar seus direitos e seus deveres (JASMIM) 

 

Politização é necessário no geral. Muito importante porque como é que você vai 

trabalhar ética e cidadania se você não trabalhar uma politização, né? (ZÍNIA) 

 

 

A interpretação desta segunda faceta nos permitiu observar que apesar dos itens dela 

componentes propiciarem discussões sobre a relação docente/discente, o conteúdo das falas, 

na verdade, destituem a relação quando enaltecem um processo em que o docente é deslocado 

do cenário e as referências se voltam ao aluno como aquele que apresenta as necessidades e 

dificuldades que precisam ser superadas. Não há relação se o professor não se inclui nela, não 

se vê implicado no processo de aprendizagem do aluno, mas apenas na condição de ensinante, 

distante desse processo. Assim, as enunciações são sempre direcionadas ao aluno, numa 

perspectiva de mostrar o que lhes falta, o que precisa alcançar. É ele quem necessita ser 

atendido, ser politizado, tornar-se um cidadão, aprender. Diante disso, podemos indagar: por 

que o professor não se coloca na relação? A resposta a esta questão permite um retorno à 

representação social do ―ser docente‖ que esses professores possuem e a sua ancoragem na 
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Pedagogia tradicional, lembrando que nesta realidade, o professor não se encontra implicado 

na situação de aprendizagem do aluno, pois seu papel se traduz no de ―transmissor dos 

conhecimentos‖, no de ensinante. A aprendizagem compete ao aluno. É ele quem carece ser 

percebido com suas ―falhas‖ e necessidades. 

Além disso, devemos lembrar que enquanto os itens constantes desta segunda faceta – 

Figura 03 – encontram-se estreitamente ligados à história e aos ideais da EJA na concepção de 

formação humana e cidadã, parte dos professores explicita uma falta de compreensão que se 

restringe até mesmo ao desconhecimento do termo, reforçando, com isto a indiferença, a não 

identificação com a modalidade de ensino e, consequentemente, com as práticas a ela 

referentes. É neste sentido que, para além da inexistência de uma representação social sobre 

―ser professor da EJA‖, o grupo de professores ignora também a próprio fenômeno da EJA, 

destituindo, igualmente, a possibilidade de uma representação social a este respeito. Quando 

se remetem a este fenômeno, encontram na figura do aluno um aporte para amparar suas 

enunciações, o que faz com que este seja sempre enfatizado em suas falas. 

Moscovici (1978) nos chama a atenção para o fato de que além de servir de preparo 

para a ação, a representação social ―consegue incutir um sentido ao comportamento, integrá-

lo numa rede de relações em que está vinculado ao seu objeto, fornecendo ao mesmo tempo as 

noções, as teorias e os fundos de observação que tornam essas relações estáveis e eficazes‖ 

(p.49). Este sentido é completamente inexistente nas interações e enunciações dos professores 

em relação à modalidade. Assim, de todo esse contexto, é somente o ―aluno da EJA‖ o 

referente à que se atêm esses profissionais, mesmo que numa construção simbólica pautada 

por uma imagem ―irreal‖ deste aluno, marcada bem mais pelo discurso circulante 

historicamente difundido ao seu respeito. 

Moscovici (2003, p.54) afirma ainda que ―a finalidade de todas as representações 

sociais é tornar familiar algo não familiar, ou a própria não-familiaridade.‖ Esta definição 

pode ser relacionada à representação social construída pelos professores sobre ―o aluno da 

EJA‖. Estando imersos no contexto desta modalidade de ensino, porém, sem conhecimentos 

consistentes acerca da mesma, esses professores passam a atribuir-lhe sentidos com base nas 

ideias, nos discursos, nas informações difundidas e compartilhadas socialmente ao seu 

respeito, o que se centra na figura do aluno – ainda que numa visão vinculada a outro contexto 

histórico desta modalidade de ensino, marcando uma caracterização de ―aluno da EJA‖ que já 

não condiz com o cenário atual. É nesta realidade, portanto, que a própria EJA é destituída de 

sentido para os professores e é a figura do aluno quem se evidencia no universo simbólico 
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destes quando a ela se referem. No entender do autor
64

, ―imagens, ideias e a linguagem 

compartilhadas por um determinado grupo sempre parecem ditar a direção e o expediente 

iniciais, com os quais o grupo tenta se acertar com o não-familiar.‖ 

Sendo estas as constatações propiciadas pela interpretação da faceta central da 

projeção – Figura 03 –, o trabalho consiste, de ora em diante, na análise daquela localizada a 

sua esquerda – a terceira faceta da projeção. 

 

 

4.2.3  Terceira Faceta: Dimensão Conflitiva da/com a Prática 

 

 

 A terceira e última faceta em que se mostra dividida a projeção constante na Figura 03, 

denomina-se por dimensão conflitiva da/com a prática. Nela localizam-se os itens 

―insatisfação‖ e ―angústia‖, significativamente afastados de todos os demais pontos. Isto 

reflete os transtornos, os conflitos vividos pelos professores mediante essas palavras. Se no 

decorrer da classificação livre elas foram, quase sempre, deixadas fora dos grupos 

construídos, na classificação dirigida, diante das categorias estabelecidas, chegavam a ser 

desconsideradas, ainda que a opção ―não associado‖ se fizesse presente. Entretanto, mesmo 

diante dessas exclusões, buscamos conhecer as razões de tal feito, o que nos permitiu 

encontrar uma variedade expressiva de aspectos a elas voltados. Importa dizer também que, 

em muitos casos, ambas as palavras foram apreciadas com justificativas semelhantes ou 

bastante aproximadas.  

As dificuldades de aprendizagem demonstradas pelos alunos da EJA podem ser 

tomadas como um primeiro sentido gerador de angústias e insatisfações aos professores, como 

expressam: 

 

 

Eu me angustio porque eu digo: ―– Meu Deus, eu não consegui fazer com que 

aquele aluno avançasse até onde eu senti a necessidade que ele tinha de chegar até 

mais adiante‖. A insatisfação chega na gente assim também, né? Quando a gente não 

consegue fazer com que o aluno aprenda. Quando chega... pronto, vamos dizer... um 

teste avaliativo. Quando nós pegamos aquele teste, vamos corrigir aquele teste e o 

aluno não tem feito quase nada. Aí a insatisfação bate nessa hora (PETÚNIA). 

 

E mais ou menos é a angústia, né? De... essa angústia de você não atender. Às vezes 

você dá, mas você não tem a resposta rápida. Tá sempre lento... aí a gente sente 

aquela angústia porque quer de imediato, né isso? A resposta (GÉRBERA). 

                                                 
64

 Op. cit, p. 57. 
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Que é essa angústia? Desenvolvimento lento de aprendizagem dos alunos que deixa 

muito a desejar. Essa é a angústia grande que eu sinto, né? Quando ele sente a 

dificuldade de aprender. Muita dificuldade ao longo dos anos, né? Vem sem estudo 

e quando chega na sala pra alfabetização eles ficam angustiados e, às vezes, eu fico 

angustiada porque eles não entendem porque não aprendem. É um questionamento 

grande: ―– Professora, porque eu estudo tanto e não consigo ler? Não consigo ler 

nada?‖ Isso causa angústia, tristeza e essa insatisfação também... (FUCSIA). 

 

Há insatisfação quando a gente vê que a gente não consegue o que a gente quer: que 

eles aprendam... (IXIA). 

 

 

 Um olhar mais atento a esses discursos, no entanto, pode nos revelar que esses 

sentimentos inquietantes atribuídos a não aprendizagem dos alunos diante do trabalho 

ministrado, esconde, na verdade, aquela concepção voltada à imagem historicamente 

construída sobre o aluno da EJA, como aquele que, pelas inúmeras condições já mencionadas 

em outros momentos desta produção, mostra-se ―incapaz‖, ―lento‖ e de ―difícil 

aprendizagem‖. Menções como as das professoras Fucsia e Ixia retratam bem este 

entendimento. 

 Chegar a esta compreensão nos impulsiona a uma observação mais abrangente sobre 

as interpretações da faceta em análise. Nesta, os conflitos da/com a prática a que se voltam os 

professores revelam não apenas as perturbações cotidianamente vividas com os alunos, mas 

aquelas atreladas ao próprio professor e à condição de ―não lugar‖ em que se encontram na 

modalidade. Isto explicita a diversidade de aspectos a que foram atribuídas as palavras 

insatisfação e angústia quando a primeira atitude tomada, quase sempre, era de não aceitação 

dessas palavras em relação à EJA. A não aceitação representava, de fato, uma fuga desse 

contexto perturbador, conflituoso, difícil de ser encarado. O tema formas de ensino e de 

aprendizagem: conflitos da prática evidenciado na análise de conteúdo, retrata, exatamente, 

a implicação dessas questões ―veladas‖ existentes nas inúmeras justificativas a ele 

relacionadas. Nessa realidade, a responsabilidade sobre a aprendizagem é centrada no aluno 

como aquele que não consegue aprender. As formas de ensino empregadas não são 

questionadas. Assim, o ―não lugar‖ do professor novamente é demonstrado pela não 

implicação deste com o insucesso na aprendizagem do aluno. É a figura do professor apenas 

como ―ensinante‖. É a não vinculação, a não relação com uma realidade de ―fracasso‖, de 

―incapacidade‖. ―Ser docente‖ é ―transmitir o saber‖, se a aprendizagem não acontece é 

porque o aluno é ―incapaz‖ de aprender. É esta concepção, portanto, que emerge das falas e 

que reforça a construção representacional sobre ―ser docente‖ e sobre o ―aluno da EJA‖ que 

tem se evidenciado nesta investigação. 
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 Conjuntamente com essa situação de ―conflito‖ gerada pela não aprendizagem do 

aluno da EJA, outro aspecto que emerge é a contínua comparação realizada pelos professores 

entre os alunos adultos e as crianças. Na verdade, a própria ideia da não aprendizagem do 

adulto já subtende essa perspectiva, pela diferença que este apresenta em relação à criança – 

denunciando também uma determinada concepção de infância. É a criança quem ―dá a 

resposta rápida‖, que tem grande capacidade e facilidade de aprendizagem, cujo 

comportamento admite regras estabelecidas pelo outro, que não lida com maiores problemas 

e, por isso, não os traz para a escola, dentre tantas outras distinções, mas, acima de tudo, a 

quem o professor sabe ―o que e como ensinar‖. Nesse sentido, falar do aluno adulto requer, 

antes, que se tenha um parâmetro em que se apoiar, portanto, algo conhecido, através do qual 

se pode aproximar ideias, fazer comparações. As justificativas apresentadas a seguir 

exemplificam esta reflexão: 

 

 

Você vê as dificuldades, principalmente da EJA, porque a criança a gente pode 

chegar e dizer: ―– Hoje nós vamos pro pátio brincar de roda, vamos... ciranda-

cirandinha...‖ e o aluno da EJA não... (CELÓSIA). 

 

Precisamos ter muita paciência, o tempo que eles já perderam... isso é diferente de  

alfabetizar criança. Criança, é mais rápida, é mais curiosa e o aluno da EJA, não. Ele 

ainda é muito bitolado... ele tem assim enraizado na cultura dele que aprender se faz 

necessário primeiro escrever, copiar, copiar, não é escrever com autonomia, é 

copiar, tá entendendo? E isso, pra gente tirar essa cultura é muito difícil (TULIPA). 

 

Paciência, nós temos que ter muita, né? Principalmente com a minha turminha que é 

uma turma que tem 45, 50, entendeu? É como criança que a gente trabalha com eles. 

Você tem que passar de uma forma bem suave pra eles entender (PROTÉA)  

 

[...] como já diz... eu não sei se é Paulo Freire... que é mais fácil formar uma criança 

do que um adulto, pois é... é verdade. A criança... ela tá no início, é mais fácil você 

trabalhar os anseios de uma criança de que o anseio de um adulto. Quando ele chega 

já vem cansado, desmotivado...  porque é muito insucesso na vida, né? (LIATRIS). 

 

 

 Tendo em vista essa realidade, podemos dizer que aí se ancora a representação social 

que os professores possuem sobre o ―aluno da EJA‖. Estes professores encontram como 

distinção maior de sua prática na EJA a vivência com alunos que já possuem uma experiência 

de vida, que desenvolvem outras relações e atividades sociais e que ao procurarem a escola, 

carregam consigo concepções e perspectivas sobre esta. Entretanto, apesar dessas diferenças 

marcantes que configuram o educando jovem e adulto em relação à criança, é a imagem desta 

que os profissionais possuem como aporte para a figura de ―aluno‖, de ―aprendiz‖, e é a ela 

que buscam associar a ideia do aluno jovem e adulto. Este se mostra ―diferente‖, ―estranho‖, 
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―perturba‖ por comportar-se de maneira própria, por ter outra linguagem, outras exigências de 

aprendizagem, mas, por não saberem lidar diretamente com este ―novo‖, os professores o 

remetem a uma categoria que já conhecem: a de aluno. É neste contexto que o processo de 

ancoragem acontece. De acordo com Santos (2005, p.39), este processo caracteriza-se: 

 

 

[...] pela inserção do objeto num sistema de pensamentos preexistentes, 

estabelecendo uma rede de significações em torno do mesmo. É um processo que 

transforma algo desconhecido e perturbador em algo conhecido, através da 

comparação com categorias já conhecidas. O objeto novo é reajustado para que se 

enquadre na categoria conhecida adquirindo características dessa categoria. 

 

 

 Assim, apesar de identificarem muitas das especificidades que demarcam os alunos 

com quem convivem, os professores da EJA deparam-se com a dificuldade do ―não saber‖ 

como ensiná-los e, para conseguir lidar com esta realidade, os remetem à categoria de ―aluno‖ 

que possuem, passando a administrar a nova condição estabelecida, ainda que esta categoria 

esteja atrelada a uma concepção de ―aprendiz‖ permeada pelas características da personagem 

que melhor a representa: a criança. É por este motivo que, apesar de aflorarem singularidades 

do aluno adulto no decorrer das falas, os participantes não deixam também de tecer 

comparações entre as duas realidades: ―pra mim... ensinar EJA nível I é como ensinar uma 

turma de educação infantil, como a minha turma de quatro anos‖ (JADE); ―Eu trabalho com 

criança e trabalho com... é duas realidades, mas eu vejo ao mesmo tempo que eles têm as 

mesmas afinidades. [...] eles se apegam... eles são... assim, iguais às crianças, né?‖ 

(ASTROMÉLIA). Estas comparações, na realidade, além de destacarem a ancoragem da 

representação social que os professores possuem sobre o aluno da EJA pautada na figura ―do 

aluno-criança‖, permitem evidenciar que esta representação mostra-se atrelada a uma ideia de 

aluno da EJA como ―incapaz‖, o que ―nada sabe‖, o que é destituído de voz, um infante no 

sentido estrito do termo. 

  Além das situações vivenciadas nesse contexto de comparação entre os alunos jovens 

e adultos e as crianças, outro fator preponderante encontrado nas falas dos participantes ao 

fazerem uso das palavras insatisfação e angústia, é a falta de recursos e de apoio dentro das 

escolas para o trabalho com a EJA. No caso dos recursos, os professores se reportam à 

ausência de livros didáticos exclusivos, de materiais variados que lhes permitam produzir 

atividades diversificadas, enfim, outros meios favoráveis à prática. Em relação ao apoio, 
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referem-se à ausência de uma equipe pedagógica atuante nas escolas, especialmente, 

conhecedora e capaz de auxiliá-los com o trabalho em EJA. Sobre isto, evidenciam: 

 

 

A angústia é de você querer trabalhar, querer lecionar e não ter todos os recursos. 

Pronto, tem, às vezes, certo recurso áudio-visual, uma coisa assim, mas como é só 

um... o professor tá usando a televisão, então eu já não posso usar mais. Tá usando o 

retroprojetor... é só um retroprojetor... você... se levou... tem que agendar. Angústia 

pra mim, no caso, é não ter os recursos que eu queria ter (BOUVARDIA). 

 

Momentos de angústia, por quê? Porque eu sinto angústia assim na hora que eu vou 

pesquisar, sabe? É pouco material. Você não encontra tantas atividades, tantos livros 

assim que trabalhe só com EJA. Eu sinto muita dificuldade nessa parte (MANACÁ). 

 

Quando a gente não consegue superar as dificuldades deles, né? Aí vem a angústia e 

a insatisfação. Muitas vezes se a gente se sente assim e procura apoio... não tem 

onde, né? Ter o apoio. Aqui na escola mesmo nós não temos, assim, uma 

coordenação pedagógica que possa agir, né? Tem, mas aquela coisa que não tá muito 

presente. De que adianta isso? Aí nós temos que fazer da nossa cabeça (ANIS). 

 

 

Corroboramos a necessidade que se impõe à prática docente, em qualquer etapa ou 

modalidade de ensino, de se contar com uma variedade de recursos que propiciem aulas mais 

motivadoras, capazes de despertar o interesse do aluno e de promover sua aprendizagem de 

forma mais significativa. Esta necessidade, portanto, não se faz diferente no contexto da EJA. 

Quando os professores explicitam as limitações que vivenciam pela falta desses recursos 

refletem, exatamente, a angústia de trabalharem com um alunado tão peculiar e de ofertar-lhe 

um ensino, quase sempre, restrito à oralidade, à exposição. Isto lhes exige muito mais esforço, 

sobretudo, para despertar a atenção daqueles que, após uma jornada de trabalho, almejam por 

descanso tanto físico quanto mental. Logo, vivenciar momentos instigantes, prazerosos e 

diversificados seria muito mais agradável do que submeter-se a atividades rotineiras, 

cansativas. Entretanto, é importante observar que além dessas carências apontadas nas 

condições de trabalho, as argumentações acima refletem também certa falta de planejamento 

nas ações, além de um relativo conformismo no que diz respeito a estas condições. 

Outra situação que emerge desses discursos e que também merece atenção é o da 

ausência de um apoio pedagógico que possa atender às necessidades inerentes à docência, em 

especial, na EJA. Essa reivindicação mostra-se pertinente e digna de consideração, mas é 

preciso que se atente para discursos outros que podem estar dissimulados nessas falas.  

Considerando a função justificadora das representações sociais (ABRIC, 1998), 

evidencia-se a definição de que estas servem como referência para justificar comportamentos 
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dos membros do grupo (SANTOS, 2005). No caso dos professores participantes desta 

investigação, por se depararem com um contexto marcado pela negatividade presente na EJA, 

como a falta de aprendizagem do aluno, a evasão, o desestímulo destes, dentre outros, 

resultante de uma série de questões em que a prática profissional também se inclui, eles se 

eximem desta realidade amparando-se pela representação social de ―ser docente‖ que 

possuem. Assim, esses ―fracassos‖ da EJA são atribuídos a outros ―elementos‖, apresentam 

outras ―razões‖. Nesse sentido, esses profissionais se resguardam nesta representação social 

sob a condição de que, sendo professores, ―ensinam‖, ―transmitem o conteúdo‖, cumprem o 

seu papel, e se o resultado não acontece como deveria, os motivos são outros. Com isto, 

eximem-se de fazer parte dos ―insucessos‖ presentes na EJA e, desta forma, justificam suas 

práticas, seus comportamentos respaldados pela representação social que o grupo possui.  

Ainda tratando da ausência de recursos para o trabalho na EJA, os professores 

denunciam a falta de livros didáticos que privilegiem o uso nesta modalidade de ensino. 

Segundo eles, a existência desse material aliviaria, de certo modo, uma parcela de suas 

angústias. Seria um recurso a mais a ser adotado, uma fuga da rotina, a possibilidade de 

trabalhar com ―uma coisa, assim... pra chamar a atenção do aluno, né?‖ (FUCSIA), mas 

também um direcionamento, uma orientação na definição dos conteúdos a serem 

administrados junto a esses alunos, um ―porto‖ em que esses professores poderiam se apoiar 

sem terem que recorrer ―a um recorte nos conteúdos do ensino fundamental regular... à 

seleção de um pouquinho daquele mundo todo que se tem pra ensinar, porque o tempo na EJA 

é menor...‖ (FLOR-DE-LIZ). Estas argumentações denunciam, na verdade, a pouca 

compreensão que estes profissionais possuem sobre o livro didático e o papel deste recurso 

nos processos de ensino e de aprendizagem, independente do nível ou modalidade de ensino. 

Além disso, demonstra que a existência de um livro eximiria do professor a responsabilidade 

sobre a escolha dos conteúdos, mais que isto, sobre a reflexão necessária diante desta escolha. 

Apresenta-se com isto, novamente, a insegurança dos docentes no trabalho com a modalidade 

de ensino tratada. A dificuldade que vivenciam em definir um planejamento. A seleção dos 

conteúdos a serem trabalhados junto a um alunado que ―não aprende‖ constitui-se em uma 

angústia que poderia ser sanada ao ter um livro com estes conteúdos já escolhidos.  

São revelações desta ordem que apontam vários dos conflitos vividos pelos 

professores, porém, muitas vezes negados, escondidos, não associados. Assim, a angústia e a 

insatisfação inicialmente negligenciadas por não terem ―nada a ver‖ com a EJA apresentam, 

de repente, significados múltiplos e relações de extrema pertinência. 
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Além dos já mencionados, outro item relatado pelos professores como causador dos 

sentimentos de angústia e insatisfação no âmbito da EJA é a evasão dos alunos. Este item 

tornou-se recorrente ao longo de toda a investigação, encontrando-se no material do grupo 

focal, nas explicações das palavras proferidas no momento da TALP e, novamente, nesta 

análise relativa ao PCM. A este respeito, destacam os professores:  

 

 

A insatisfação só quando um aluno desiste... você fica insatisfeita quando um aluno 

não vem pra sala de aula, né? Muitas vezes desiste por causa de problemas... (IRIS). 

A gente sente uma angústia, né? Quando chega na sala de aula e vê quatro a cinco 

alunos... quando eu peguei a turma era com vinte e um aluno e a gente chega hoje: 

cinco, oito, onze... dá uma angústia, né? Uma tristeza. Eu me sito insatisfeito porque 

a escola não tá conseguindo segurar o aluno, né? A evasão é grande e a gente se 

sente insatisfeito com isso, né? (ALECRIM). 

 

Tem dias, assim... não é nem sexta-feira... quando é sexta-feira eu admito, eu brinco 

até com eles... ―– Puxa, hoje não é nem sexta-feira pra vocês tá assim...‖. Mas é 

nesse ponto aí a insatisfação. Quando eles não vêm a fim de assistir aula. Porque 

muitos vêm, mas ficam do lado de fora andando. Qual o professor que não fica 

angustiado vendo que o aluno não tá nem aí pra sala de aula? (BUGANVÍLIA). 

 

Os alunos não vêm pro colégio com gosto de aprender. Você prepara hoje um plano 

bem feito, pra trabalhar com eles e de repente há uma evasão, não é dado aquele 

conteúdo, porque existe a evasão na escola. Eu acho que é em todas as turmas, não é 

só na minha, entendeu? Aí você fica angustiado e tudo se passa... você deixa os seus 

afazeres pra se dedicar aos alunos, chega aqui fica angustiada (MADRESSILVA). 

 

 

É notória a preocupação docente mediante um fenômeno com que lidam 

continuamente e diante do qual se sentem impotentes: a evasão na EJA. As falas dos 

professores assumem a caracterização de um desabafo quando especificam o número de 

alunos no início do período letivo e a progressiva redução desse quantitativo ao longo deste 

período ou quando retratam o tempo e a dedicação que utilizam na preparação das aulas e a 

decepção ao verem a impossibilidade de desenvolvê-las em virtude da insuficiência de alunos 

presentes. Neste momento, mais um tema da análise de conteúdo do PCM vem à tona, a 

permanência do aluno em sala de aula, uma vez que, ao argumentarem sobre suas 

angústias, os professores buscam evidenciar o nível de seus esforços, a fim de garantir essa 

permanência. Conforme retratado na explanação dos campos semânticos da TALP, se oculta, 

nos discursos desses profissionais, o desejo de livrar-se de certa ―culpa‖ pela perda dos 

alunos. Podemos observar neste momento, novamente, a presença da função justificadora da 

representação social de ―ser docente‖ que esses profissionais possuem e a quem recorrem para 

explicar sua isenção diante dessa evasão. Utilizam, para isto, todos os meios possíveis, 



151 

 

buscando explicar seus esforços no ideal de manterem a turma frequentando as aulas e, com 

isto, poderem se eximir da responsabilidade pelo ―insucesso‖ nessa questão. Nesta realidade, 

procuram atestar seus esforços no sentido de amenizar essa evasão, como podemos perceber: 

 

 

Insatisfação e angústia porque eu acho assim... a angústia... no final do ano a gente 

fica angustiada mesmo quando os alunos ficam desaparecendo da sala de aula, né? 

Muitas vezes a gente fica até insatisfeito. Será que... onde foi que eu falhei que esses 

alunos desaparecem assim? Se você não tiver um acompanhamento, procurar saber: 

porque foi que fulano saiu? Porque foi que fulano deixou de vir? Você pensa até que 

foi uma falha sua, né? É isso que às vezes vem na nossa cabeça... (SEMPRE-VIVA). 

 

Vou começar pela insatisfação. Não adianta a gente viver com muita utopia, a gente 

tem que falar a verdade que tá insatisfeita. Tô demais porque, às vezes, a gente vem 

dia de sexta-feira e o aluno não vem. Em anos anteriores a maior angústia que eu 

tinha era ver o aluno desistir. Eu paguei várias vezes passagens de ônibus pro meu 

aluno não faltar. Você passa um mês com o aluno, cadê o aluno? O aluno chega não 

lhe dá satisfação. Às vezes, não é nem porque ele não quer, mas é que quando fica 

sem emprego imediatamente ele quer voltar pro interior. O que angustia... É a 

angústia deles irem embora. Angústia, insatisfação é da dor que eu sinto dos alunos 

se evadindo, porque você anseia por uma melhor aprendizagem e pra ter uma melhor 

aprendizagem tem que ter qualidade e também quantidade, né?‖ (ESTATÍCIA). 

 

 

 Paradoxalmente a essas revelações, em nenhum momento os professores questionam 

as suas práticas, o seu ensinar. Embora demonstrem sensibilidade, sintam-se tocados, 

atingidos com a evasão e a não aprendizagem: são os alunos os responsáveis por tais 

acontecimentos. Até quando cogitam alguma relação com suas atividades, como expressou a 

professora Sempre-viva: ―[...] você pensa até que foi uma falha sua, né? É isso que às vezes 

vem na nossa cabeça,‖ logo a dispersam, concluindo como não plausível esse tipo de 

pensamento, essa possibilidade de falha. Novamente, a representação social do ―ser docente‖ 

se faz presente. O ―insucesso‖ da EJA é marcado por quaisquer outras questões, menos pela 

atuação do professor. O papel deste é cumprido. Enquanto professor, ele ensina. Isso é 

inquestionável. Isto mostra que a função justificadora das representações sociais se mantém 

―[...] permitindo aos atores explicar e justificar suas condutas em uma situação‖ (ABRIC, 

1998, p.30). 

 Tardif e Lessard (2005, p.150-151) enfatizam que ensinar é ―trabalhar com seres 

humanos, sobre seres humanos e para seres humanos. [...] a relação com os alunos não se 

resume a uma questão de tempo passado com eles. Ela também é formada por todas as tensões 

e as alegrias dessa profissão.‖ Neste caso, as palavras dos autores permitem entender que as 

tentativas de ―manter‖ os alunos frequentando a escola registram essas tensões do fazer 
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docente na EJA. Entretanto, ao nos voltarmos à discussão empreendida sobre esta modalidade 

de ensino no Capítulo I deste trabalho, percebemos que não compete unicamente à ação 

docente a permanência dos alunos da EJA na escola, mas a todo um conjunto de ações e 

concepções que ultrapassa os limites da sala de aula. Para esta permanência é preciso, 

primeiro, que esses jovens e adultos se sintam ―alunos da escola‖, tendo suas necessidades 

atendidas e suas especificidades respeitadas, longe da condição de ―adequação‖ a um modelo 

já instituído, que aproveita ―as ‗brechas‘ do sistema de ensino, fazendo tantas contorções 

quantas forem necessárias para que os jovens e adultos populares encaixem suas trajetórias 

humanas complicadíssimas nas frestas do sistema escolar‖ (ARROYO, 2005, p.44-45). 

Não obstante, outro ponto causador de angústias e insatisfações aos participantes de 

nossa investigação centra-se em mais um dos temas evidenciados pela análise de conteúdos: 

desvalorização profissional: uma realidade docente. Este configura um dos aspectos mais 

propulsores à expressão dos docentes quando voltados às palavras então enfatizadas. 

Relatando as inquietações concernentes a este tema, encontramos discursos como: 

 

 

A gente tá insatisfeita com muitas coisas. Eu sou insatisfeita com muitas coisas 

como professora. Eu terminei um curso superior e até hoje ainda ganho como nível 

médio, né? É angustiante você passar por isso... é tanto que às vezes eu digo: ―– Vou 

fazer uma especialização‖. Depois: ―– Ai, meu Deus, me sacrificar tanto... no dia de 

sábado...‖. Eu sei que pra mim, lógico, isso aí vai enriquecer o meu conhecimento, 

né? Independentemente de questão financeira, mas também o financeiro... ninguém 

não vai dizer que faz tudo por amor se não tiver salário, né? Não vamos ser tão 

hipócrita e dizer uma coisa dessa, né? Isso traz angústia e insatisfação (PAPOULA). 

 

Eu fico muito insatisfeita ainda com a questão da falta de compromisso dos 

governantes. Os governantes precisam agir, né? Precisa melhorar também... a gente 

não pode mentir, precisa melhorar a situação do professor, né? Que tá aí... porque 

isso tudo vai fazer com que esse professor se motive também cada vez mais. Porque 

não é só isso, mas isso também o professor precisa, né? A gente precisa melhorar a 

questão do salário pra se motivar. Ter condições de trabalho. Não é insatisfação com 

os alunos, mas com toda a conjuntura, né? (DAMA-DA-NOITE) 

 

Insatisfação e angústia... eu acho que a gente deveria ter um país com mais 

educação. Que se voltasse pra educação. A gente sabe que o nosso país é voltado pro 

futebol, pro esporte, mas pra educação... tá um pouco difícil (BROMÉLIA). 

 

Eu acho que é uma profissão cada vez mais dolorosa porque pra muita gente é 

dolorosa. Tem muita gente que desiste, né? Hoje em dia muitos profissionais estão 

cada vez mais decepcionados. Muitos entram e já é estudando, né? Morrendo de 

estudar pra sair porque falta a valorização, né? Valorização de todo tamanho... no 

lado financeiro... é muita dificuldade. No trabalho, nem se fala... (DORMIDEIRA).    
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No que corresponde à questão salarial, é importante evidenciar que apesar da Lei 

Complementar nº 322, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério 

Público Estadual do Rio Grande do Norte ter sido aprovada no ano de 2006, somente a partir 

de 2009 iniciou-se o processo de implementação das devidas progressões na carreira e 

remuneração dos profissionais. Assim, em virtude dos dados empíricos desta pesquisa ter 

ocorrido no ano de 2008, muitas falas dos professores evidenciam as insatisfações e o 

desestímulo gerado pela não atualização de seus salários em virtude dessa falta de atenção na 

instituição do referido plano. Deste modo, os professores lamentam o tempo e o dinheiro 

empreendido em formações em busca de melhorias profissionais, de mudança de nível
65

 e o 

não reconhecimento de seus investimentos, em especial, financeiramente, causando-lhes 

frustrações e desencanto com a profissão. 

 Além da desvalorização em termos salariais, vale destacar que aquela destinada à 

―figura do professor‖ também foi evidenciada, sobretudo, ancorando-se na falta de respeito 

com que é vista a profissão na atualidade, marcada pelo desprestígio social. Neste caso, 

enaltecendo-se, inclusive, a extensão desse desprestígio ao interior das instituições, da própria 

educação, quando a diferença entre níveis, etapas ou modalidades de ensino é sinônimo de 

maior ou menor atenção e reconhecimento. A este respeito, justifica a professora Miosótis: 

 

 

Assim... minha insatisfação é quanto à desvalorização do profissional, não é? Que 

nós somos desvalorizados. Porque muitas vezes se olha pra gente professor da EJA 

como pessoas, assim, sem nenhuma capacidade. Muitas vezes os nossos colegas... 

não daqui, mas eu já andei com pessoas que... ―– Ah, é professor da EJA, né? Não 

sabe de nada...‖ (risos) ou então eles não compreendem o nosso trabalho, acham que 

nós somos, assim, alfabetizadores, mas... por exemplo, se um aluno passa pra uma 

série seguinte com dificuldade ainda, eles acham: ―– Ah, por que ele passou esse 

aluno sem saber? Porque ele não sabia também...‖. Isso causa insatisfação... a gente 

ser desvalorizado como profissional... é como se soubesse menos... e não é assim.  

 

 

 Tratando    desta    realidade,   Arroyo   (2000, p.29-30)    nos   lembra      que             

―o campo da educação não tem fronteiras bem definidas e além do mais é muito diversificado. 

Todos somos professores, [...] mas há hierarquias, há níveis e graus e há imagens bastante 

diferenciadas de ser, diferenças de salários, de titulação, de carreira, de prestígio.‖ Mediante 

esta afirmação do autor e ponderando a fala acima, podemos entender que assumir essa 

imagem de ―menor‖, de ―saber menos‖ representa também um dos grandes obstáculos que 
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 Muitos que cursaram o nível superior ou especializações diversas em instituições particulares.  
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vêm impedindo os professores atuantes em EJA de se sentirem ―parte‖ desta modalidade de 

ensino, de se afiliarem a ela, de se vincularem a uma imagem marcada pela ―negatividade‖.  

Composta por alunos ―que não aprendem‖, ―que não sabem‖ – na concepção dos 

professores participantes deste estudo –, na comparação com outras etapas e modalidades de 

ensino, a EJA traduz-se socialmente em um espaço desprovido de prestígio, de valorização, o 

que se reflete em tudo que a ela se relaciona. Neste sentido, seus professores recebem também 

reflexos dessa ―inferioridade‖ que a acompanha no meio social, estendendo-se, inclusive, às 

visões e concepções propagadas por seus companheiros de profissão. ―Ser professor da EJA‖ 

significa ―não saber‖, uma vez que os alunos dela oriundos avançam ―sem saber‖, como bem 

demonstrou a professora Miosótis. Como assumir, portanto, este lugar do desprestígio social, 

de ―não saber‖ mediante os pares de profissão? Este se configura, assim, em mais um 

relevante motivo para que os professores atuantes na EJA não assumam uma identidade a ela 

vinculada e não se apropriem do ―ser professor da EJA‖. ―Ser professor‖ e estar atuando em 

turmas de EJA caracteriza menos esta condição do ―não saber‖. Talvez por isto muitos desses 

profissionais não se constranjam em assumir o aspecto provisório de sua docência na EJA, 

associando-a a benefícios pessoais – conforme discutido anteriormente.  

É desta realidade que emerge o tema oriundo da análise de conteúdo ainda não 

discutido: o ser na negação. A negação constituiu-se na primeira atitude tomada pelos 

professores diante das palavras insatisfação e angústia em virtude de as considerarem 

despropositais em relação à EJA. A presente análise, porém, nos possibilitou perceber a 

contradição existente nessa ideia, uma vez que vários foram os aspectos revelados pelos 

professores como causadores desses sentimentos. Antes de aprofundar a discussão deste tema, 

no entanto, mostra-se importante apresentar algumas falas que retratam a negação 

inicialmente destacada pelos professores em relação à insatisfação e à angústia:   

 

 

Eu acho que não tem insatisfação e angústia de um professor ensinar a EJA. Não 

existe. É só satisfação, só prazer. A angústia eu acho que tem do aluno. O aluno é 

que sente angústia e insatisfação com o ensino, mas eu acho que o professor em 

relação aos alunos, ao ensino, não. Sempre é gratificante. São alunos que já sabem o 

que querem... fica fácil de fazer um trabalho mais significativo (COPO-DE-LEITE). 

 

Eu não gostei dessas duas (insatisfação e angústia), porque eu não me sinto uma 

pessoa angustiada em trabalhar com EJA. Pelo contrário, eu me sinto muito bem e 

não tô insatisfeita, tô muito satisfeita. Essas duas não foi comigo. Não gostei. Não 

tem associação nenhuma com professor de EJA. Se professor de EJA for ser 

insatisfeito e angustiado em sala de aula, não sai do canto (CRAVINA). 

 

Insatisfação, essa palavra não existe. Angústia, não. Angústia e insatisfação não são 

associado porque... porque eu não coloco essas palavras na minha vida e nem quero 
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passá-las pra ninguém. Essas palavras não existem em meu dicionário... 

principalmente se tratando dos meus alunos (DÁLIA). 

 

 

A rejeição às palavras pode ser entendida, nesse contexto, como um esconderijo, uma 

fuga às inquietações, às situações com as quais esses professores se colocam à prova e não 

conseguem lidar. São os ―conflitos da/com a prática‖ que existem, mas que os professores 

buscam negar. É por isso que as justificativas apresentadas se associam ao tema ―ser na 

negação‖. Esses conflitos, na verdade, são as inquietações que acometem esses profissionais 

na cotidianidade da prática ao se depararem com os alunos da EJA, que fogem ao estereótipo 

conhecido, que ―não aprendem‖, que estão sempre cansados, que desistem, que têm uma vida 

complicada, que vivenciam inúmeras dificuldades, que têm baixa autoestima, dentre outros, e 

que, por tudo isso, os desafiam, os incomodam, carecendo de um conhecimento, de uma 

forma de ensino que não sabem como oferecer. Aparece, nesta realidade, uma exigência para 

a qual esses professores não sabem o que oferecer, porém, com a qual precisam lidar. Mais 

que isto, para a qual precisam encontrar respostas, soluções, uma vez que os resultados lhes 

são, também, exigidos. Surgem, então, os conflitos internos, a percepção de todo esse 

contexto e sua não aceitação. Emerge, com isto, o ―ser na negação‖, ou seja, a não assunção 

para si próprios de tudo aquilo que é vivido, sentido, percebido, mas impossível de ser 

consentido, comunicado.  

Além disso, assumir esses conflitos significa destituir-se da condição do ―ser 

professor‖ como aquele que ensina, que transmite, que faz o outro aprender. Sendo esta a 

representação social que esses professores possuem sobre o ―ser docente‖, assumir o ―não 

saber‖ lidar com esse aluno, não fazê-lo adquirir os conhecimentos, o ―não saber‖ que 

métodos utilizar, que regras definir, exprime a não correspondência com essa imagem de 

―professor‖ que possuem, destituindo, desse modo, sua condição de profissional. É por isso 

que esses professores rejeitam qualquer sentimento negativo que se interponha em relação ao 

seu fazer. Negam, antes, para si próprios a sua condição de ―não saber‖, ainda que em sua 

relação com a prática convivam cotidianamente se percebendo no confronto com essa 

limitação. 

A conclusão dessas análises correspondentes à Figura 03 nos proporcionou 

constatações extremamente significativas em relação ao objeto de pesquisa então proposto, 

permitindo definições ímpares sobre a forma como pensam e se posicionam os professores 

participantes de nossa investigação sobre a EJA e os muitos aspectos que a envolvem. Uma 

melhor explanação dessas constatações constitui o tópico seguinte. 
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4.3  PCM: REFLETINDO SOBRE OS RESULTADOS  

 

 

Tomando como referência toda a discussão empreendida no presente capítulo, 

confirma-se, portanto, a inexistência de uma representação social sobre ―ser professor da 

EJA‖ para os participantes desta investigação. Apesar dos professores encontrarem-se imersos 

no trabalho com esta modalidade de ensino, não se sentem vinculados a ela. São, antes, 

professores generalistas, e como tais, voltam-se ao ensino daqueles alunos para os quais foram 

preparados, com os quais sabem lidar, aos quais sabem o que ensinar, ou seja, as crianças.  

Assumirem-se professores da EJA significa admitir uma relação estreita com esta 

modalidade e com tudo aquilo que a envolve, inclusive os alunos e toda a imagem ―negativa‖ 

que os acompanha ao longo da história. De acordo com Sá (1998, p.50), só existe uma 

representação social quando o ―objeto se encontra implicado, de forma consistente, em 

alguma prática do grupo, aí incluída a da conversação.‖ Nesta perspectiva, as críticas e o 

desprestígio que abrange o título de ―professor da EJA‖, bem como a caracterização de seu 

alunado – inclusive no próprio meio escolar e dentre os companheiros de profissão –, torna 

significativa uma atitude de não apropriação do ―objeto‖ de que trata o autor, neste caso, o 

―ser professor da EJA‖, e de tudo aquilo que a ele se refere, incluindo-se aí conversações, 

divulgações ao seu respeito. É preferível, tranquilo e mais confortável com a relação no grupo 

apenas ―ser docente‖.  

Essa identificação condiz com o que Bauer (2007) define como função da resistência. 

Nas palavras do autor:  

 

 

as RS [representações sociais] são a produção cultural de uma comunidade, que tem 

como um de seus objetivos resistir a conceitos, conhecimentos e atividades que 

ameaçam destruir sua identidade. A resistência é uma parte essencial da pragmática 

das Representações Sociais. Sob esta luz, a resistência é um fator criativo, que 

introduz e mantém heterogeneidade no mundo simbólico de contextos inter-grupais. 

A função da resistência pressupõe uma segmentação social em diferentes 

subculturas, que mantêm sua autonomia resistindo às inovações simbólicas que elas 

produziram (p.229). 

 

 

Nesse sentido, diante da ideia de negatividade que demarca o contexto da EJA, o 

grupo de professores, tendo estabelecida uma identidade enquanto ―docentes‖, resiste à 

condição de assumir conceitos e práticas que possam quebrar essa situação e, assim, ao invés 
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da construção de uma representação social sobre ―ser professor da EJA‖, esses profissionais, 

sob a condição de resistência descrita pelo autor, acatam informações, saberes específicos 

correspondentes a esta modalidade de ensino e os integram em seus próprios construtos, 

mantendo, deste modo, a unidade simbólica do grupo. Apoiando-se nas palavras de 

Moscovici (1978), Andrade (2003, p.163) afirma que a função da resistência surge      

―quando para ancorar um objeto à rede representacional existente, [o grupo] fragmenta-o, 

combina-o, reapropria-se dele de forma a extinguir o perigo da fratura na identidade coletiva, 

quando a comunicação conflita-se com as regras que um grupo social construiu para si.‖  

A inexistência de uma representação social sobre ―ser professor da EJA‖ para o grupo 

de docentes atuantes nesta modalidade de ensino mostra-se, portanto, confirmada, sobretudo, 

por essa função da resistência que define a representação social do ―ser docente‖. Ao invés da 

construção daquela representação social, o grupo agrega um construto de saberes advindo da 

EJA por meio das comunicações e circulação das informações no domínio público 

(ANDRADE, 2003) e o transforma – representação social de aluno da EJA –, adaptando-o aos 

esquemas e práticas já estabelecidas. Deste modo, atende às novas solicitações sem, contudo, 

destituir o que já se encontra coletivamente estabelecido. Assim, encontra-se sedimentada a 

representação social do ―ser docente‖ e destituída a ideia do ―ser professor da EJA‖ enquanto 

objeto representacional para o grupo de professores participantes desta investigação.  

Esta realidade evidencia um novo direcionamento alcançado por este trabalho. Ao 

iniciá-lo, visávamos encontrar a representação social que o grupo de professores dele 

participante possui sobre ―ser professor da EJA‖, mas a análise realizada sobre o material 

empírico nos mostrou que, apesar de encontrarem-se atuando diretamente com a modalidade 

de ensino tratada, esses profissionais não lidam com esse objeto. Ele é inexistente para eles. 

Em contrapartida, confirmam a existência de uma representação social sobre ―ser docente‖ e, 

além disso, revelam a construção de uma representação social sobre o ―aluno da EJA‖. 

Para essas definições, alguns fatos se mostraram contundentes: na confirmação da 

primeira representação social, a presença de elementos nas justificativas dos participantes que 

foram, insistentemente, revelando a docência em uma visão generalista em detrimento desta 

atuação na especificidade da EJA; em relação à segunda representação social identificada, a 

persistência do fenômeno ao longo desta investigação – em todos os procedimentos utilizados 

–, como elemento central e sempre recorrente nos discursos dos participantes. Sabendo que a 

análise de conteúdo impulsiona a aprofundar o olhar exatamente sobre aqueles aspectos 

ocultos, latentes nos enunciados (BARDIN, 1977), percebemos a intensidade com que a 

―figura‖ do aluno da EJA se fez presente nas falas, despontando como causa primeira de 
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qualquer abordagem referente à docência nesta modalidade. Ainda que os encaminhamentos 

direcionassem para ―o professor‖, os discursos desviavam-se sempre para ―o aluno‖.  

Confirmamos, com isto, a condição tratada por Sá (1998) quando diz do aparecimento 

de uma representação social que, de imediato, não nos parece um fenômeno de tamanha 

significância para o grupo, mas, no desencadear dos estudos, é ele quem acaba despontando 

com bastante veemência. Em vista das constantes discussões e inquietações dos professores 

voltadas à ―docência na EJA‖, inferíamos que este figurava o fenômeno a ser estudado neste 

grupo, entretanto, por trás dessa aparente situação, os processos de comunicação, 

conversação, centravam-se em uma ideia sobre outro objeto a ele referente e, como 

constatado, psicossocialmente constituído, traduzindo-se no ―aluno da EJA‖. 

  Considerando ambas as representações sociais então definidas, podemos localizar 

nossa investigação no campo de pesquisa nomeado por Wagner (1998) como ―imaginação 

cultural‖, pois recorre a objetos com uma longa história estabelecida. De acordo com o autor: 

―representações sociais de objetos culturais constituem basicamente um conhecimento 

declarativo. Elas delimitam objetos e entidades, estruturam suas características e fixam seu 

sentido em contextos sociais‖ (p.7). No caso desta investigação, tanto a definição do docente, 

de suas práticas, de sua imagem encontra-se estabelecida para o grupo de professores, fazendo 

com que se sintam parte desta condição, quanto a figura do ―aluno de EJA‖ constitui algo 

presente, que marca firmemente a referência a esta modalidade de ensino, inclusive atrelando-

o a fatos históricos desta modalidade, a definições de seu passado.  

Neste momento, tendo em vista todas as constatações então enaltecidas ao longo deste 

contexto, podemos dizer que não apenas o ―ser professor‖ nessa modalidade de ensino, mas a 

própria EJA figura um elemento de ―não lugar‖ no universo simbólico dos professores que 

nela atuam, estando atrelada a fragmentos de informações e representações distintas que a 

perpassam. No instante de a ela se remeterem enquanto modalidade de ensino é a 

representação social de ―aluno da EJA‖ quem emerge para os participantes, importando 

características e concepções que envolvem este aluno; e, quando a referência se dá ao ―ser 

professor da EJA‖, a especificidade demarcatória da modalidade se oculta, cedendo espaço 

unicamente aos elementos conhecidos da ―docência‖.  

É importante destacar, entretanto, que enquanto guias de ação, marcos referenciais dos 

grupos, as representações sociais então construídas pelos professores não se constituem em 

algo permanente, estabelecido. Pela característica psicossocial que apresentam, elas trazem as 

marcas dos contextos sociais em que se constroem. Assim, uma vez que estes contextos 

mudem, alterações significativas podem também ser sofridas por aquelas. Nesse sentido, a 
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ocorrência de mudanças que atinjam a forma como os professores concebem a EJA e todos os 

aspectos que a ela se associam poderá, igualmente, resultar em outro cenário e, junto a ele, 

outras concepções poderão ser assumidas, outros objetos poderão apresentar maiores 

significados ou mesmo outros sentidos poderão ser associados aos objetos já existentes e, com 

isto, outras representações sociais poderão também ser construídas. Esta é uma realidade que 

não podemos desconsiderar, ainda que constatemos a força com que as representações sociais 

se mostram constituídas, ―definidas‖ pelos grupos.  

É em meio a essas considerações, portanto, que finalizamos, em termos de produção, 

as buscas a que nos voltamos nesta pesquisa, conscientes de que a multidimensionalidade que 

permeia o fenômeno da EJA muito ainda tem por revelar.  
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―[...] conhecer é tornar-se hábil em 

descortinar os horizontes escondidos por trás 

das aparências. É na superação dos próprios 

limites que o conhecimento adquirido e 

produzido fomenta-se de sentido em nós. 

Nisto, somos tocados e tocamos as coisas que 

custam um exercício permanente de busca.‖ 
         

                                EVANDRO GHEDIN  

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

5  RETOMANDO FALAS... ALGUNS ACHADOS, NOVAS QUESTÕES 

 

 

 Descortinar horizontes e superar limites não são ações fáceis e comumente alcançadas. 

Ao contrário, requerem esforço, dedicação, persistência e muito desejo de vislumbrar 

resultados, de saciar anseios. É por este motivo, talvez, que o autor da epígrafe relacione essas 

ações ao ato de conhecer. Este ato condiz com todos os aspectos acima requeridos e, além 

disso, exige um fazer minucioso, cuidadoso, delicado, pois somente com muita sensibilidade é 

possível tocar as coisas, conhecê-las e, em algum momento, ter que atribuir limite às buscas, 

ao exercício da investigação.   

 É com este sentimento, portanto, que nos propomos a considerar os resultados 

alcançados ao longo desta pesquisa, sem, contudo, colocar-lhes um ponto final. Encontramo-

nos aqui à altura das reticências, sabendo que prazerosas se deram as descobertas, porém, que 

muito ainda há por ser percorrido, pois o caminho do conhecimento não admite pontos de 

chegada, uma vez dada a largada, as trilhas se multiplicam, revelando-nos tantos outros 

objetivos a serem perseguidos quanto se façam distantes os nossos limites. 

 Deste modo, enveredamos nesta jornada buscando conhecer a (in)existência de uma 

representação social sobre ―ser professor da EJA‖ para os professores atuantes nos períodos 

iniciais desta modalidade de ensino, fazendo uso da Teoria das Representações Sociais como 

base teórica desta investigação. Para isso, tivemos como impulso maior nossa própria 

experiência tanto como professora formadora atuante em cursos de capacitação destinados a 

esses professores quanto como docente da EJA. Tendo nosso ingresso nesta docência centrado 

bem mais em uma necessidade institucional do que nosso desejo pessoal, encontramos nele, 

porém, um impulso a buscas contínuas, à consciência do nosso papel mediante uma realidade 

que, no mínimo, exigia esforço, novos conhecimentos, outro olhar sobre o fazer docente. Foi 

neste cenário, portanto, que redescobrimos o sentido da conscientização e da autonomia 

profissional que nos acomete mediante um desafio. 

Em nossa atuação como formadora, deparamo-nos, no entanto, com uma situação 

oposta. A inquietação que acometia aos professores, apesar da contínua persistência por 

auxílio, sanava-se com tamanha rapidez diante de orientações práticas, de guias de atividades, 

o que destituía de importância estudos mais aprofundados sobre a natureza da modalidade, 

suas peculiaridades e necessidades reais. Mediante esta realidade, começamos a nos 

questionar sobre o sentido da docência na EJA para aqueles profissionais quando 

apresentavam uma condição de distanciamento em relação às peculiaridades que envolvem 
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esta modalidade de ensino. Diante disso, surgiu a ideia de conhecer mais especificamente o 

modo de pensar desses docentes em relação a sua atuação na EJA, derivando disto o intento 

investigativo de identificar a (in)existência de uma representação social sobre ―ser professor 

da EJA‖, alcançando, com isto, o universo simbólico desses professores e a apreensão de 

como eles percebem e se posicionam diante de um fenômeno com o qual interagem 

cotidianamente.  

Na constituição desse estudo, abordamos inicialmente um breve histórico da EJA, 

retratando o cenário nacional e suas definições no sistema estadual, o qual serviu como locus 

de nossa investigação. Nessa jornada, buscamos conhecer primeiramente a forma como os 

professores concebem a modalidade em si, o que dela conhecem e como se posicionam em 

relação as suas singularidades. Para isto, fizemos uso do grupo focal como procedimento 

metodológico, entendendo que este procedimento possibilita a emersão de uma multiplicidade 

de pontos de vista e processos emocionais em virtude do próprio contexto de interação que 

proporciona, permitindo o surgimento de significados que, com outros meios, poderia ser 

difícil de se manifestarem (GATTI, 2005). Assim, utilizando-nos de um roteiro que 

contemplava diversos aspectos significativos a nossa busca e correspondentes com a categoria 

o contexto da EJA sob o olhar docente previamente definida para esta realização, 

alcançamos um conjunto de dados empíricos que nos permitiu identificar a relação 

estabelecida pelos docentes com esta modalidade de ensino. Conforme previsto desde a 

definição da categoria, a análise de conteúdo (BARDIN, 1977; FRANCO, 2007) nos serviu 

como mecanismo de interpretação desses dados, permitindo enveredar pelos sentidos ocultos 

existentes nas falas dos participantes e deles extrair o significado requerido para este estudo.  

Assim, a interpretação da categoria mencionada nos permitiu evidenciar como 

referentes: os ―discursos sobre a EJA‖, ―o aluno da EJA‖ e ―ser professor‖, caracterizando, 

com isto, as falas dos docentes voltadas à modalidade em si, aos conhecimentos que possuem 

sobre esta e às formas como percebem a sua atuação profissional. A partir dessas preleções 

nos foi possível perceber que os professores não possuem saberes que lhes confiram 

entendimento sobre a EJA, sua natureza, suas peculiaridades e necessidades. Eles se detêm 

em apontamento de fragmentos sobre fatos e acontecimentos vinculados a esta modalidade de 

ensino, porém, sem evidência de segurança e sequencialidade em suas abordagens, 

demonstrando a prática de repetições de um ou outro comentário advindo de cursos, palestras, 

eventos dos quais participam ou mesmo que leem a respeito da modalidade, contudo, sem que 

disto emane um conhecimento aprofundado e consistente. Wagner (1998) afirma que a 

representação social é um conteúdo estruturado sobre um fenômeno relevante ao grupo. 
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Mediante o exposto, percebemos que a própria EJA, enquanto modalidade de ensino, não 

apresenta relevância para os professores nela atuantes. 

 A partir disso observamos que esses profissionais voltam-se imediatamente à figura 

do aluno, atribuindo-lhe características e buscando na descrição de suas peculiaridades 

aportes que assegurem posicionamentos mais precisos sobre a EJA. Nesta descrição, 

entretanto, ainda que se reportem à heterogeneidade vivida atualmente em virtude da grande 

parcela de jovens – mais especificamente adolescentes – presentes nas turmas (DAYRELL, 

2005; BRUNEL, 2004), contradizem seus discursos enaltecendo uma imagem de ―aluno da 

EJA‖ vinculada àquela historicamente constituída, presentificada pelo adulto pobre, 

trabalhador, marginalizado socialmente, que busca a escola visando a apreensão de um 

conhecimento formal que lhe garanta melhores oportunidades sociais, porém, com 

significativas dificuldades de aprendizagem. O aparecimento dessa ―figura do aluno‖ na 

referência à modalidade de ensino começou, assim, a despertar a possibilidade de existência 

de uma representação social sobre este aluno, por ser ele o elemento continuamente presente 

nos discursos dos professores.    

Em relação ao ―ser professor‖, enquanto terceiro referente encontrado, observamos o 

fato de que a especificidade da EJA é continuamente suprimida quando os professores se 

voltam a caracterizar a docência. Em relação a esta, a visão generalista prevalece, apontando 

uma não relação, um ―não lugar‖ no que se refere à especificidade desta modalidade de ensino 

e, também, à imagem de aluno que possuem. Uma vez que vinculam este aluno à ideia do 

―fracasso‖, do ―não saber‖, do ―incapaz‖ de aprender, marcado por peculiaridades que não 

sabem como lidar, esses professores deparam-se com a destituição da concepção de professor 

que possuem, enquanto aquele que ―transmite conhecimentos‖, ―que ensina‖. Essa condição 

determina, portanto, um ―não lugar‖ para esses profissionais diante da especificidade da EJA 

e de seu aluno, destituindo qualquer associação com esta modalidade de ensino. ―Ser 

professor da EJA‖, desse modo, significa assumir uma identidade junto a esses alunos que 

―não sabem‖, marcando um ―afastamento‖ do ―ser professor‖ que eles bem conhecem. Isto 

configura uma ―ameaça insuportável‖ (MOSCOVICI, 2003) da qual os professores procuram 

fugir.  

Identificadas essas concepções iniciais voltadas à EJA, ao seu aluno e à docência, bem 

como aos muitos aspectos que permeiam o entendimento dos professores a este respeito, 

alcançamos as primeiras aproximações sobre a representação social investigada e dedicamo-

nos mais especificamente a ingressar no universo simbólico desses professores, a fim de 

confirmar ou não as inferências emersas das análises do grupo focal. Nessa intenção, optamos 



164 

 

pelo uso do procedimento das classificações múltiplas – PCM – (ROAZZI, 1995) como 

metodologia para tal efetivação, tendo em vista que os processos de classificação e 

categorização por ele propiciados favorecem o conhecimento de como pensam e se 

posicionam os professores acerca do ―ser professor da EJA‖ e, consequentemente, à 

descoberta da (in)existência de uma representação social a este respeito.  

Assim, enquanto etapa inicial deste procedimento, realizamos a técnica de associação 

livre de palavras – TALP – que, por ser uma técnica projetiva, embasada em categorizações e 

frequências simples, nos possibilitou uma primeira aproximação das construções simbólicas 

dos participantes através do levantamento de campos semânticos constituídos com o uso das 

palavras dela emersas. Como resultado da TALP, chegamos à construção de quatro campos 

semânticos vinculados aos atributos afetivos, pessoais e profissionais do professor, além dos 

obstáculos à prática docente em EJA. Nessa construção percebemos uma ênfase às questões 

afetivas, pessoais e profissionais que o professor precisa ter para atuar com as turmas da EJA, 

bem como uma centralidade nas causas que dificultam essa atuação, permeadas, sobretudo, 

pelas singularidades e inúmeras necessidades que acometem os alunos desta modalidade de 

ensino. Neste momento, o reforço à inexistência do objeto ―ser professor da EJA‖ em 

detrimento do ―ser professor‖ em sua generalidade ganhou sentido e a evidência do aluno 

como referente à modalidade de ensino mostrou-se mais presente.  

Na concretização da segunda etapa do PCM, consideramos a possibilidade de 

identificar e compreender as estruturas elementares que constituem uma representação social, 

bem como as inter-relações entre seus elementos, em vista dos processos utilizados pelos 

participantes para a categorização e classificação das informações presentes em seus sistemas 

de conceituação acerca do objeto tratado (ROAZZI, 1995). Nessa efetivação, contamos, 

ainda, com as análises multidimensional e de conteúdo para a interpretação do material 

proveniente desse procedimento. A partir da análise multidimensional pudemos identificar as 

facetas constantes nas projeções e, por meio destas, compreender as classificações realizadas 

pelos participantes. Através da análise de conteúdo nos foi possível adentrar mais 

profundamente nas justificativas atribuídas por estes às classificações realizadas e explorar os 

sentidos e significados ocultos, existentes além das palavras puras e simples. Assim, o uso das 

duas análises conjuntamente nos permitiu conhecer o construto representacional que permeia 

o universo simbólico dos professores quando se remetem à docência na EJA.  

A análise multidimensional revelou um mesmo tipo de partição nas projeções, tanto da 

MSA quanto da SSA, reforçando, assim, a veracidade dos resultados obtidos. Constando de 

uma partição ordenada, do tipo associada, identificamos, portanto, três facetas. A primeira 
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delas, denominada dimensão do ter e do ser do docente (ideal), destacou os aspectos 

afetivos e profissionais requeridos aos docentes em sua atuação, enfatizando, sobretudo, uma 

noção de professor ideal, capaz de mobilizar diferentes comportamentos e sentimentos a fim 

de corresponder com as necessidades exigidas pela profissão. Nesta abordagem, observamos 

novamente que os discursos eximiam-se de direcionamento exclusivo à EJA, voltando-se à 

docência em sua generalidade. Com isto, associado à constatação de outros estudos e 

pesquisas vinculados ao tema (CAMPOS, 2008; SOUTO, 1995; DOTTA, 2006; LUSTOSA, 

2008; ALBUQUERQUE, 2005; BRAZ, 2009; dentre outros), confirmamos a representação 

social outrora inferida sobre ―ser docente‖ numa visão generalista, ancorada nos pressupostos 

da pedagogia tradicional, em que o professor é o detentor do saber que será transmitido ao 

aluno, e objetivada na imagem do professor artesão, enquanto o prático que constrói seus 

métodos de ação, suas regras de trabalho por meio de estratégias trocadas com os pares para a 

execução de suas aulas (RAMALHO; NUÑEZ e GAUTHIER, 2003). Ademais, identificamos 

a representação social sobre o ―aluno da EJA‖ enquanto referência em que os professores se 

apoiam para tratar desta modalidade de ensino, porém, objetivada no arquétipo guardado no 

imaginário desses profissionais, formado a partir dos muitos discursos e descrições ouvidos 

ao longo do tempo sobre a história e a composição da Educação de Adultos, em que o aluno 

da EJA é o ―pobre‖, ―marginal social‖, ―trabalhador‖, com dificuldades de aprendizagem, 

dentre outros aspectos que se distanciam da situação real das turmas de EJA na atualidade.   

Na segunda faceta, intitulada relação docente/discente, emergiram as justificativas 

diretamente vinculadas à ação daquele na formação deste. Nesta faceta foi destacado o papel 

do docente no ensino, no atendimento ao aluno, destituindo-se o sentido de relação, uma vez 

que o profissional não se vê implicado na aprendizagem deste, seu papel concentra-se no 

ensinar. O processo é retratado, portanto, com um único sentido, do professor para o aluno, 

destituindo-se as possibilidades de inter-relação docente/discente e, consequentemente, de 

reciprocidade no ensinar/aprender.  Descaracteriza-se, com isto, a ideia difundida por Freire 

(1998) de que quem forma se forma e reforma ao formar, ao mesmo tempo em que quem é 

formado forma-se e também forma no decorrer de sua formação. Ao contrário, evidencia-se a 

figura do primeiro unicamente como ensinante e do segundo como aprendente, reforçando, 

assim, os pressupostos da pedagogia tradicional em que se ancora a representação social de 

―ser docente‖ que os professores possuem. Com isto, é salientado também o ―não lugar‖ dos 

professores na EJA, visto que se torna inconcebível a ideia de ―ser professor‖, de ensinar, um 

aluno que não aprende – conforme identificado também no grupo focal.     
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Nesse contexto, destitui-se o olhar dos profissionais sobre a EJA em sua diversidade 

atual ao ser desconsiderado todo o conhecimento que os alunos desta modalidade de ensino 

possuem como resultante de suas práticas e vivências sociais. É a figura do aluno da EJA 

enquanto aquele que ―não sabe‖ que ganha espaço, reafirmando o discurso circulante de que é 

este o aluno que compõe a EJA, ainda que, paradoxalmente, as falas dos professores revelem 

as dificuldades de trabalho vivenciadas em virtude da heterogeneidade presente atualmente 

nas turmas desta modalidade de ensino, sobretudo marcada pela variedade de idades e 

interesses desses alunos. O universo simbólico desses profissionais mantém uma ―imagem‖ 

tão significativa, quase tangível (MOSCOVICI, 2003), sobre o aluno da EJA pautado pela 

ideia histórica corrente nos discursos que, inconscientemente, eles se contrariam em suas 

enunciações. Ademais, por essa caracterização marcante do aluno, a representação social 

existente sobre ele prevalece também nas explicações desta segunda faceta.  

Na dimensão conflitiva da/com a prática , enquanto terceira faceta, a ênfase recai 

nos discursos ―velados‖ com que se deparam os professores em sua atuação na EJA, 

destacando-se os conflitos por eles enfrentados ao assumirem um processo de ensino para 

com um aluno que não conseguem ensinar, com quem não sabem lidar, de quem não obtém 

resultados. Nesta faceta, os discursos assumem um sentido de paradoxo em relação às 

colocações componentes das duas primeiras, pois enquanto naquelas surgem a definição do 

professor  ―ideal‖ para a prática profissional e também a condição de ensino do docente para 

com o aluno, nesta terceira faceta os profissionais se deparam com a incapacidade que os 

toma, causada pelas angústias e insatisfações de seu insucesso. Custa-lhes assumir as 

definições anteriores e, em seguida, conscientizar-se da sua não realização neste cenário em 

virtude de seu próprio ―não saber‖. Nesta faceta é definida a ancoragem da representação 

social do ―aluno da EJA‖ numa comparação às características de ―aluno‖ que os professores 

possuem, ou seja, a criança. É na categoria de ser ―aprendente‖, que precisa ser ―ensinado‖, 

―desenvolvido‖, ―formado‖, que os professores ancoram a representação social daquele aluno, 

visto que esta é a referência de ―aluno‖ que possuem, pautados pela ideia do ensino infantil 

que conhecem.   

As análises dessas facetas nos permitiram, assim, a definição dos resultados 

correspondentes a esta pesquisa, porém, suas construções foram respaldadas, sobretudo, pelos 

onze temas advindos da análise de conteúdo do PCM. Para a interpretação desses temas, no 

entanto, amparamo-nos nas correspondências e inter-relações que envolvem seus conteúdos, 

derivando-se disto o agrupamento dos mesmos em quatro categorias. Estas categorias nos 
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proporcionaram, assim, um olhar mais aprofundado sobre os discursos dos professores, 

permitindo um reforço à veracidade das constatações então realizadas.   

Deste modo, a primeira categoria foi denominada atributos do ter para ser. Nela 

localizamos as justificativas centradas no docente, nas características que o tomam enquanto 

profissional, naquilo que precisa ―ter‖ para realmente ―ser‖ um bom professor. Além disso, 

destacamos as dificuldades referentes à prática deste profissional no contexto da EJA, quando 

―não consegue ensinar‖ por não saber como o faz diante daquele aluno que, pela decorrência 

de sua história, ―não aprende‖. Nessa condição surge o conflito do ―ser na negação‖, aquele 

que sabe tudo o que precisa ―ter‖, ―ser‖, mas que se depara com uma situação com a qual não 

consegue lidar, destacando, nisto, o ―não lugar‖ desse professor na EJA, a inexistência deste 

fenômeno para ele, a sua não associação a esta modalidade.    

Os discursos sobre a docência, enquanto segunda categoria, carregam consigo as 

valorizações e também desvalorizações sobrepostas a esta realização profissional. Em meio a 

esses discursos encontra-se a capacidade formativa da escola, sua imagem enquanto agência 

formadora capaz de corresponder aos ―padrões de cidadania‖ exigidos socialmente. É a escola 

tendo como função ―formar cidadãos‖, ―formar os alunos‖, enquadrá-los nos ―padrões 

sociais‖, torná-los ativos perante a recepção de conhecimentos formais. Ainda que na EJA se 

localizem muitos adultos com uma história social constituída, a ideia prevalente é a de que 

somente através da escola isto pode se oficializar. Ademais, surgem discursos outros, voltados 

à desvalorização profissional expressa através do não reconhecimento do trabalho do 

professor, seja sua imagem no cenário social ou a baixa remuneração que o acompanha, 

acrescida das frustrações causadas pela variedade de níveis de formação, etapas ou 

modalidades em que atuem e a (des)valorização que a isto se sobrepõe (ARROYO, 2000). No 

caso específico da EJA, as falas retratam o perfil da negação, do ―não saber‖, do ―pouco 

fazer‖, atrelado à crítica interna ao próprio grupo de docentes, ao interior das escolas. Nessa 

condição, a representação social do ―ser professor da EJA‖ é inconcebível, ―uma ameaça 

insuportável‖ como trata Moscovici (2003), tendo em vista que se associa à ideia do 

―fracasso‖ que esta modalidade de ensino representa.  

Na contrapartida disso retorna a representação social do ―ser docente‖ em sua visão 

generalista em que, apesar das dificuldades, o professor pode contar com a satisfação de ver 

os alunos aprendendo, ―se formando‖, tornando-se ―cidadãos‖. Aparecem, assim, os discursos 

gratificantes, compensatórios, demarcatórios dos sucessos alcançados apesar dos desafios, das 

dificuldades enfrentadas, registrados na permanência dos alunos em sala, na obtenção de 
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―alguma‖ aprendizagem. É o prazer pela realização do trabalho, pelo alcance de resultados 

positivos em meio a um contexto demarcado pela negação, pelo insucesso. 

A terceira categoria aborda as questões maiores centradas na especificidade da 

modalidade. São os obstáculos à EJA enfrentados no trato com o aluno, com suas carências, 

com suas dificuldades, com as peculiaridades que o marcam. Entretanto, por trás dessa 

situação predominam as próprias necessidades docentes. É o não saber destes profissionais 

nessa modalidade de ensino, a sua não formação, adaptação, vinculação; o não 

reconhecimento do lugar que ora ocupam, demarcado pela ―evasão‖, pelo ―insucesso‖. Os 

―obstáculos‖ presentes nos discursos revelam os muitos aspectos que impedem a plenitude da 

docência no cenário da EJA, pois expressam as fragilidades do professor diante de uma 

situação profissional com a qual não sabe lidar, com a realidade de um aluno que não tem a 

escola como prioridade em sua vida. Esses ―obstáculos‖ revelam, portanto, as frustrações, o 

desencanto. Podemos considerar, diante disso, que essa ―incapacidade‖ de lidar com a EJA 

denuncia, dentre outros aspectos, marcas de processos formativos em que esses professores 

são levados a construírem uma postura profissional diretiva, demarcada pela centralidade do 

conteúdo definido a priori, pela desestruturação entre o que é ensinado e a realidade de quem 

aprende e destituída de uma reflexão sobre a docência. Condiz com isto os mecanismos de 

ancoragem – pedagogia tradicional – e objetivação – professor artesão – que constituem a 

representação social que esses profissionais têm sobre o ―ser docente‖.  

A quarta e última categoria advinda da análise de conteúdo expõe o ingresso do 

docente na EJA: vislumbrando razões. Nela concentram-se as explicações sobre a assunção 

desta modalidade de ensino enquanto campo de prática profissional e, com isto, a expressão 

dos motivos para esta assunção. Na maioria dos casos não houve escolha do professor 

motivada por desejo pelo trabalho, pelo conhecimento da situação, mas por necessidades 

outras que o levaram a esta opção, marcadas por questões pessoais, alterações na organização 

da escola ou carências de docentes na instituição. Assim, somada à falta de formação 

específica ou de conhecimentos sobre a natureza da referida modalidade de ensino, os 

professores a ela vinculados, em sua maioria, percebem-na apenas como mais um espaço 

possível de atuação profissional, cujo horário de efetivação permite a satisfação de outras 

necessidades. Neste caso, a ausência de vínculo, de relação, mostra-se notória. Sendo a EJA 

apenas mais uma possibilidade de trabalho e os professores advindos de uma formação 

voltada para o ensino regular, explica-se a desarticulação que aí se estabelece. Mais que isto, 

denuncia a impossibilidade de construção de uma representação social sobre ―ser professor da 
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EJA‖, tendo em vista também o caráter provisório que demarca a estadia desses docentes na 

referida modalidade de ensino.  

Assim, ao término de todas essas considerações, observamos a correlação existente 

entre as análises realizadas ao longo de todo este trabalho, desde o grupo focal, as 

enunciações construtoras dos campos semânticos da TALP e, agora, as categorias originadas 

da análise de conteúdo do PCM e das facetas advindas da análise multidimensional. Esse 

conjunto de interpretações, correspondentes entre si, nos permitiram, deste modo, a 

constatação de que os professores atuantes nos períodos iniciais da EJA não se percebem 

implicados com esta modalidade de ensino pela visão ―negativa‖ que a acompanha e pelo 

desconhecimento que apresentam sobre a mesma em virtude da provisoriedade de suas 

estadias nessa docência; em função disto, esses profissionais também não possuem uma 

representação social sobre ―ser professor da EJA‖, evidenciando que este objeto inexiste para 

o grupo; mantêm-se voltados a uma representação social sobre ―ser docente‖, numa visão 

generalista, demarcando uma dissociação da especificidade da EJA e da ideia do ―não saber‖, 

do ―insucesso‖ que esta modalidade de ensino representa; e, ao se deterem à singularidade 

desta modalidade, possuem uma representação social sobre o ―aluno da EJA‖, porém 

respaldada pelos discursos que acompanham a história da EJA ao longo do tempo, 

demarcatórios de uma imagem de aluno que não condiz com a que encontramos na atualidade. 

Diante desses resultados, sobretudo, ao constatarmos a inexistência de uma 

representação social sobre ―ser professor da EJA‖ – objeto deste estudo – e afirmarmos a 

existência daquela sobre ―ser docente‖, evidenciamos a função da resistência como um 

aspecto importante de ser considerado. De acordo com Andrade (2003), é por meio dessa 

resistência que o grupo transforma o objeto através de associações entre a estrutura da 

imagem, os processos de comunicação e as relações na comunidade social, passando a 

identificá-lo com valores e concepções que são verdadeiros para o próprio grupo. Desta 

forma, diante do fazer na EJA, os professores utilizam-se dos conhecimentos que adquirem 

sobre esta modalidade de ensino, através dos diversos discursos ouvidos, repetidos, 

construídos nos meios em que frequentam, inclusive nos cursos de capacitação, e fazem uso 

disso em suas práticas, mantendo a característica maior da ―docência‖. É esta a representação 

a que se atém o grupo. Nesse sentido, ao invés de fragmentá-la construindo uma nova 

―imagem‖ destinada à ―docência em EJA‖, o grupo permanece com sua identificação, 

associando a esta fragmentos do novo objeto com o qual precisa lidar, no caso: a EJA, o 

ensino nesta modalidade e, sobretudo, os alunos que a compõem. ―Ser professor da EJA‖, 
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portanto, não apresenta significado simbólico para o grupo de docentes. Ele se constitui como 

um agregado ao ―ser docente‖, encontra-se fragmentado e amalgamado nesta representação.  

Em contrapartida, a especificidade da modalidade se faz presente na cotidianidade 

desses professores através das dificuldades enfrentadas com os processos de ensino e de 

aprendizagem voltados ao aluno. Por este motivo que é este aluno o ―objeto‖ a que se atêm os 

professores quando tratam da EJA e é sobre ele que apresentam uma representação social na 

referência a esta modalidade de ensino. Ao longo deste trabalho, esta realidade mostrou-se 

corrente. Se no grupo focal nos deparamos com o referente ―o aluno da EJA‖ pelo volume de 

discursos que a ele se reportou, as justificativas no momento da TALP mantiveram esta 

centralidade nas falas, evidenciando esse aluno como elemento demarcatório da modalidade, 

algo confirmado posteriormente também através das análises do material do PCM. Assim, 

para esses professores, tratar da EJA é caracterizar, evidenciar seu aluno.  

De acordo com Nóbrega (2001), as analogias e as metáforas podem ser entendidas 

como a base sólida de uma representação social. Isto pode ser identificado neste trabalho 

através de falas como a da professora Margarida, para quem ―o aluno da EJA é como uma 

sementinha que a gente tem que tá regando pra ela crescer;‖ da professora Verônica, quando 

trata do cuidado que se deve ter com o que vai ser ensinado nas turmas de EJA, porque o 

aluno ―é o veículo de condução da situação;‖ e da professora Jade ao abordar que o professor 

é o semeador e o aluno ―é a semente que vai ser plantada, semeada, né?‖ 

Neste momento, quando caminhamos para o fechamento deste trabalho, ressaltando 

nossos achados, nossas descobertas, mostra-se necessário que enfatizemos os muitos 

aprendizados proporcionados por essa busca, na relação desenvolvida entre a empiria e os 

referenciais teórico-epistemológicos então utilizados, mas torna-se essencial destacar também 

alguns elementos problematizadores igualmente identificados nesse trajeto, tanto no que diz 

respeito à EJA quanto à própria epistemologia da Teoria das Representações Sociais. Algo 

que nos impulsiona a novas reflexões e nos leva à concepção de que muito ainda há por ser 

pesquisado, por ser estudado. 

No que diz respeito à EJA, a trajetória então evidenciada permite-nos tecer uma 

relação entre as descobertas realizadas acerca de como pensam e se comportam os professores 

atuantes em EJA sobre esta modalidade de ensino, bem como sobre ser professor nesta 

realidade e os cursos de capacitação ofertados pela SUEJA. Mais que isto, sobre o sentido do 

que tem sido trabalhado sob o título de formação continuada junto a esses professores. É o 

verdadeiro significado das políticas de formação ofertadas pelos sistemas de ensino aos seus 

docentes que se evidencia como um contexto a ser analisado, ponderado. 
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No caso específico da EJA, podemos indagar: uma vez que os professores 

desconhecem a referida modalidade de ensino e não se afiliam na docência voltada as suas 

especificidades em função dos muitos aspectos anteriormente evidenciados, não se configura 

como improdutiva a oferta de cursos que, em sua essência, apenas reafirmam uma concepção 

―artesã‖ sobre a docência, centrados em programações descontínuas voltadas primordialmente 

para o atendimento de necessidades corriqueiras oriundas da prática? Ademais, não se mostra 

incoerente a realização de eventos pontuais sobre a EJA quando o próprio docente não se vê 

implicado no trabalho com esta modalidade de ensino ou quando sua concepção sobre a EJA e 

as peculiaridades que a definem lhe impõem uma atitude de ―rejeição‖ em vista da ideia de 

negatividade e insucesso que a mesma representa? Acreditamos que, nessa realidade, o 

significado de ―continuidade‖ formativa precisa ser repensado, avaliado.  

A análise dessa realidade sob a perspectiva da Teoria das Representações Sociais nos 

trouxe a constatação de que grandes são as lacunas existentes nos processos formativos dos 

professores, uma vez que a existência de uma representação social sobre ―ser docente‖ 

denuncia a fragilidade das bases científicas assumidas por esses profissionais, tendo em vista 

que a representação social resulta do senso comum. Ademais, enaltece a insignificância 

revelada pelos cursos de capacitação destinados à explanação da EJA e das especificidades de 

sua docência, uma vez que nem mesmo a construção de uma representação social a este 

respeito tem se evidenciado.   

Considerar todas essas constatações tendo como suporte a Teoria das Representações 

Sociais nos remete aos benefícios e à relevância que esta Teoria apresentou para nosso estudo. 

Entretanto, apesar desses apontamentos positivos, não podemos deixar de destacar alguns 

elementos problematizadores de cunho epistemológico que se originam da relação com outras 

abordagens teóricas e que se apresentam como críticas a alguns aspectos da referida teoria. 

Lembramos, porém, que apesar dessas constatações, não nos foi possível adentrar no 

aprofundamento dessas questões no presente trabalho, seja pela natureza deste, pela 

abrangência dos achados que constituíram sua produção ou mesmo em função do tempo 

destinado a todas as atividades que o compreendem, restando-nos o ideal de evidenciá-las 

com maiores aprofundamentos em produções futuras.  

Não obstante, acreditamos ser válido pontuar algumas dessas críticas: a ausência de 

um conceito preciso sobre as representações sociais, bem como de uma definição quanto ao 

uso do termo ―social‖ – indicação do ―objeto social‖, da própria representação enquanto 

entidade social e, também, ao fato da representação ser partilhada por um grupo social; a 

―taxonomia‖ dos grupos em que são pesquisadas as representações sociais; a desconsideração 
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dos demais grupos a que se encontram vinculados os indivíduos e a singularidade atribuída 

pelo pesquisador a apenas um deles; o tamanho dos grupos pesquisados e o nível de consenso 

estabelecido; em meio a outras (LEME, 2004; MAZZOTTI, 2008). 

Temos clareza de que, como todo construto teórico, este que respalda as 

representações sociais também apresenta lacunas que carecem de discussões e maiores 

aprofundamentos de estudos sobre sua natureza. De igual sorte, que essas lacunas favorecem 

ao surgimento de críticas que necessitam de atenção por parte dos pesquisadores a ele 

vinculados. Esta realidade, porém, longe de abrandar a grandiosidade das descobertas 

respaldadas pela Teoria das Representações Sociais destacadas neste trabalho, impulsiona-nos 

a prosseguir em novas investidas, visando, com isto, intensificar os estudos em busca de 

respostas correspondentes aos elementos problematizadores então identificados.    

Esse intento de continuidade na investigação ora vislumbrada remete-nos, então, à 

consideração das descobertas descritas no presente trabalho e nos aponta a necessidade de 

evidenciar algumas sugestões que entendemos como favoráveis a uma mudança no cenário 

encontrado, especialmente no que concerne à realidade da docência na EJA. Em meio a essas 

sugestões evidenciamos a possibilidade de ações internas ao próprio espaço escolar, detidas 

em um programa sistemático de estudos e discussões, amparado pela realidade vivenciada 

pelos docentes, por suas necessidades, numa relação recíproca entre a prática e o construto de 

conhecimentos teóricos que explicam, definem e substanciam o fazer educacional, 

destacando-se nisto a especificidade da EJA. É pensar a formação em seu sentido mais amplo, 

voltada a atender a própria ‗incompletude humana‘ (FREIRE, 1998) e, com isto, propiciar 

condições para a reflexão e a construção da autonomia. Não seria este o caminho para o 

alcance de alterações significativas no contexto da docência na EJA? Confirmar a eficácia 

dessa concepção, entretanto, depara-se novamente com os limites da presente pesquisa, 

figurando também um elemento plausível para outras investidas, para novas descobertas. É o 

sentido da formação continuada que se apresenta como um caminho expressivo para a 

continuidade do presente estudo.  

Acreditamos ainda que a realização de eventos para a divulgação de acontecimentos e 

resultados alcançados nas distintas unidades escolares, advindos, sobretudo, de vivências 

marcadas por sucessos, por superações, por situações adversas àquela que configura os 

discursos circulantes sobre a EJA pode propiciar oportunidades para uma maior aproximação 

e identificação dos professores com questões vinculadas a esta modalidade de ensino.  

Uma reflexão mais significativa sobre os currículos e a adaptação da escola ao alunado 

jovem e adulto poderia resultar, igualmente, em propostas mais condizentes com as aspirações 
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e necessidades que levam esses educandos à procura dessa instituição. Como diz Arroyo 

(2005), é preciso saber até que ponto a ―adaptação‖ dos alunos da EJA ao sistema escolar que 

se encontra estabelecido não tem sido o elemento-chave de sua evasão. Essa consideração 

poderia, portanto, servir de ponto central para discussões e estudos entre os profissionais 

envolvidos com EJA na busca de superação das condições ―negativas‖ a ela agregadas e na 

proposição de encaminhamentos curriculares e práticas escolares voltadas à singularidade que 

esta modalidade de ensino apresenta.  

Os aspectos acima mencionados refletem, assim, algumas das possibilidades que 

evidenciamos como favoráveis ao alcance de transformações significativas no cenário então 

identificado acerca da EJA.  

Ao considerarmos todo o cenário explanado e nos encontrarmos em vias de conclusão 

do presente trabalho, não podemos deixar de registrar, porém, um fato que, apesar de mostrar-

se contraditório a todos os achados antes descritos, merece atenção por sua presença em 

grande parte dos discursos analisados: o sentimento de compensação que impulsiona os 

professores a permanecerem na docência.  

Não podemos negar que muitas foram as carências, dificuldades, os ―não saberes‖, os 

descontentamentos e as aflições evidenciados pelos professores em suas falas, destacando 

uma perspectiva, de certo modo, negativa sobre o proceder na docência, em especial, na 

docência em EJA – conforme retratado nesta produção. Entretanto, uma pesquisa deste porte 

permite uma amplitude intensa de verificações e seria injusto concluí-la mantendo um único 

olhar sobre os dados. Nesta perspectiva, ainda que se mostre um discurso contraditório, não 

seria honesto negligenciar os júbilos, as exultações, as compensações que impulsionam os 

professores a permanecerem na docência. Ainda que esta represente um fazer sofrido, 

desvalorizado, mas o profissional mantém-se a ela vinculado, sentindo-se gratificado com as 

mínimas ―compensações‖ proporcionadas por seus alunos, relacionadas à aprendizagem, à 

progressão destes nos estudos e ao reconhecimento de sua contribuição nessas conquistas.  

Diante disto, torna-se perceptível que o sentido da ―docência‖ faz com que os 

professores permaneçam atrelados a uma profissão que, mesmo acometida por angústias e 

insatisfações, é também permeada por momentos de prazer. Surge aí um paradoxo no 

conteúdo de seus discursos e, ainda que isto possa aparentar também uma contradição na 

abordagem que fazemos neste trabalho, não constitui nosso intento. O que buscamos aqui é 

apenas registrar que mesmo a desvalorização profissional persistindo como fator marcante à 

profissão docente, ela não consegue fulgurar o suficiente para ofuscar um mínimo de 

recompensas e alegrias que ainda reluz na concepção de muitos professores sobre o seu fazer 
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profissional. É neste contexto que se apresenta um espaço propício à efetivação de processos 

formativos capazes de conquistar esses professores, de fazer-lhes perceber ainda mais sentido 

em suas práticas, garantias de seus resultados. E se assim se mostra possível em relação à 

docência como um todo, a vinculação a uma modalidade específica não se constitui em algo 

distante.  

É com esta ideia, portanto, que chegamos à (in)conclusão do presente trabalho e que 

destacamos as contribuições que o mesmo tende a nos proporcionar: em nosso fazer 

profissional, impulsionando a reflexão sobre os cursos de capacitação ofertados pela SUEJA – 

e pela SEEC/RN como um todo –, aos professores atuantes nas muitas escolas existentes no 

estado do Rio Grande do Norte, visando a possibilidade de discussões sobre a natureza desses 

cursos e de seus reais resultados, sobretudo, no contexto da EJA; no âmbito acadêmico, 

fomentando outros estudos que se voltem a realidades singulares como se mostra a da EJA, 

fazendo pensar a importância de saberes específicos sobre etapas e modalidades de ensino e 

suas singularidades; para nós, permitindo um processo singular de amadurecimento e 

crescimento como pessoa e profissional, bem como a constatação do quanto ainda temos por 

estudar, por buscar conhecer.  

A vivência de toda a realização aqui registrada nos permite afirmar, portanto, que o 

presente trabalho simboliza o coroamento de um percurso produtivo, revelador e, sobretudo, 

gratificante, por nos fazer conhecer mais profundamente particularidades tão desafiantes 

quanto encantadoras disseminadas no fazer docente. 
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APÊNDICE B 

 

 

HIERARQUIA DE ASSOCIAÇÕES DO PCM – Classificação Dirigida 
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APÊNDICE C 

 

 

 PROTOCOLOS DA TALP E DO PCM 

 

       
          UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

                   CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

                           PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

 TÉCNICA DE ASSOCIAÇÃO LIVRE - TALP  

 

 

Número de Controle: ________    

Nome:__________________________________________________     Idade: ____________    

Sexo: ___________   Escolaridade: __________________________________  Turma: _____                              

Tempo de prática docente: ______________       Tempo na EJA: _______________________  

Escola que leciona: ___________________________________________________________ 

Curso(s) que possui: __________________________________________________________ 

 

 

EXPRESSÃO-ESTÍMULO:  “SER PROFESSOR DA EJA É...” 

 

PALAVRAS DESENCADEADORAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRA MAIS IMPORTANTE:  

 

 

 
 

JUSTIFICATIVA(S): 
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                           PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

PROTOCOLO DO PCM 

 

CLASSIFICAÇÕES LIVRE E DIRIGIDA 

 

Número de Controle: ________ 

Nome:__________________________________________________     Idade: ____________  

Sexo: ___________   Escolaridade: __________________________________  Turma: _____                                  

Tempo de prática docente: ______________       Tempo na EJA: _______________________  

Escola que leciona: ___________________________________________________________ 

Curso(s) que possui: __________________________________________________________ 

 

 

CLASSIFICAÇÃO LIVRE:  

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________________ 

6) _____________________________________________________________________ 

 

CLASSIFICAÇÃO DIRIGIDA:  
 

1. MUITÍSSIMO ASSOCIADO:_________________________________________________ 

 

2. MUITO ASSOCIADO:______________________________________________________ 

 

3. MAIS OU MENOS ASSOCIADO:_____________________________________________ 

 

4. POUCO ASSOCIADO:______________________________________________________ 

 

5. NÃO ASSOCIADO:________________________________________________________ 

 

 


