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RESUMO 

 

Este estudo investiga os docentes do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do 

Ceará – IFCE campus Fortaleza e como se constituem professores do Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA no cotidiano institucional, 

a partir da sua prática docente em situação de sala de aula. Formulou-se como 

objetivo geral – Compreender a formação do professor do curso de Refrigeração e 

Climatização – PROEJA no cotidiano institucional do IFCE, Campus Fortaleza, 

explicitando sua percepção sobre o currículo e suas experiências na sala de aula. E 

como objetivos específicos: Contextualizar o espaço institucional do IFCE, no 

sentido de compreender o fenômeno investigado; conceber currículo e formação 

docente como forma de aprofundamento epistemológico necessário a análise de 

evidências empíricas; comparar o processo formativo docente prescritivo com o 

vivencial, a partir das observações realizadas em sala de aula e das entrevistas 

realizadas com os sujeitos da pesquisa. Com base no referencial teórico-

metodológico de Nóvoa (1992); Silva (2002a, 2002b); Giroux (1999); Pimenta e 

Anasrasiou (2002); Macedo (2011); Tardif (2002); Sacristan (2002) entre outros, 

investigou-se a Formação do Professor da educação profissional na modalidade 

PROEJA, revisitando-se os estudos de Manfredi (2002); Romanelli (2003); Queluz 

(2002); Ibernon (2004). A pesquisa foi qualitativa, descritiva e interpretativa, 

desenvolvida a partir da contribuição dos autores: André (1995); Bodgan e Biklen 

(1994); Gil (1994); André e Lüdke (1986); Minayo (1994); Moreira e Caleffe (2006) e 

outros. Seus aportes metodológicos colaboraram na apreensão das representações 

sobre os processos formativos dos sujeitos participantes da pesquisa e nos seus 

desempenhos observados em espaço de aula. No sentido do registro dos dados 

coletados, adotou-se o “diário de bordo” para posterior análise das evidências 

empíricas apreendidas também, por meio dos discursos dos discentes e docentes 

entrevistados. A análise dos discursos dos sujeitos gerou as categorias: formação 

docente, EJA e Currículo, apresentadas em confronto com o referencial teórico 

metodológico desenvolvido na pesquisa. Quanto aos resultados alcançados, 

destaca-se a descoberta de caminhos criativos pelo professor, na sua prática com o 

PROEJA, na tentativa de superar a ausência de uma formação institucional para 



 

 

conviver com os alunos de origens, percursos e identidades diversas no exercício de 

sua prática docente. 

 
Palavras-chave: Formação docente. EJA/PROEJA. Currículo. 



 

 

ABSTRACT 

 

This study investigates teachers at the Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Ceará – IFCE, Fortaleza Campus and how they become teachers of 

the National Program for the Integration of Vocational Education with Basic 

Education in the modality Youth and Adults Education – PROEJA in the institutional 

routine, considering their teaching practice in the classroom. The general objective is 

to understand how teachers are trained to teach in the Refrigeration and Air 

Conditioning Program – PROEJA at the IFCE, Fortaleza Campus, showing their 

perception of the syllabus and their experiences in the classroom. The specific 

objectives are to contextualize the institutional space of IFCE, as a way of 

understanding the phenomenon studied; to conceive syllabus and teacher training as 

the epistemological depth required for the analysis of empirical evidences; and to 

compare the prescriptive teacher training process to the experienced one, from the 

observations made in the classrooms and the interviews conducted with the subjects 

in the research. Based upon methodological theoretical references by Nóvoa (1992); 

Silva (2002a, 2002b); Giroux (1999); Pimenta and Anasrasiou (2002); Macedo 

(2011); Tardif (2002); Sacristan (2002) among others, the training of PROEJA 

vocational education teachers was investigated, revisiting the studies conducted by 

Manfredi (2002); Romanelli (2003); Queluz (2002); Ibernon (2004). The research 

used an interpretative descriptive and qualitative approach, developed based on 

contributions of the following authors: André (1995); Bodgan and Biklen (1994); Gil 

(1994); André e Lüdke (1986); Minayo (1994); Moreira and Caleffe (2006) and 

others. Their methodological content helped us to understand the representation on 

the training processes of the research participating subjects and their performances 

in the classroom. Regarding the recording of the collected data, the “board diary” 

technique was used for posterior analysis of the empirical evidence collected, and 

also through students’ and teachers’ speeches during the interviews. The subjects’ 

speech analysis generated the following categories: teacher training, EJA (Youth and 

Adult Education) and syllabus, which have been confronted with the methodological 

theoretical reference developed in the research. Concerning the results achieved, we 

highlight the discovery of creative ways by teachers in their practice with the 

PROEJA, as an attempt to overcome the absence of an institutional training to work 



 

 

with students of different backgrounds, trajectories and diverse identities in the 

development of their teaching practice. 

 
Keywords: Teacher training. EJA/PROEJA. Syllabus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As leituras realizadas ao longo da minha formação e atuação profissional 

levaram-me ao interesse por investigar a formação de professor da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), no âmbito do Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (PROEJA).  

Os motivos dessa aproximação com o tema de investigação se articulam 

com a minha trajetória profissional, onde os sentimentos e a disposição de tornar-me 

professora pesquisadora se tornou mais evidente. 

Essa trajetória profissional teve uma breve passagem pela escola de 1º 

grau, como professora alfabetizadora, trabalhando numa escola da rede particular 

que dispunha de excelentes condições materiais para a efetivação do ensino, mas 

não oportunizava as condições salariais satisfatórias, apesar de exigir uma intensa 

jornada de trabalho. Tal experiência proporcionou-me perceber que as más 

condições salariais e a intensa jornada de trabalho na rede particular de ensino 

dificultam que o professor assuma o compromisso político/social, no seu exercício 

docente, face a sua sobrecarga de atividades, associada a instabilidade no trabalho, 

afetando o seu desempenho profissional, tanto do ponto de vista intelectual quanto 

técnico pedagógico e emocional. 

Nesse contexto, comecei a vislumbrar a possibilidade de uma ascensão 

profissional mais justa que efetivamente aconteceu, após a conclusão do Curso de 

Pedagogia na Universidade Estadual do Ceará, em fevereiro de 1987. Em maio do 

mesmo ano, mediante processo seletivo realizado pela Escola Técnica Federal do 

Ceará1 ingressei no Serviço Público Federal, como professora de 1º e 2º grau, 

instituição da qual faço parte atualmente, sob uma nova estrutura organizativa com 

nova denominação – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE). 

Inicialmente, no IFCE, assumi o desafio de acompanhar pedagogicamente o 

ensino técnico, além de ministrar aulas de Dinâmica de Grupo no curso de Turismo. 

Atualmente, exerço a atividade de acompanhamento pedagógico, aos discentes e 

                                                             
1 A partir de 1998 passou a ser designada como Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará 

(CEFET-CE). 
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docentes efetivos, substitutos e voluntários do Programa Social Mulheres Mil2. Sou 

professora em regime de dedicação exclusiva, no curso técnico de Segurança do 

Trabalho, com as disciplinas Relações Humanas e Técnicas Didáticas; atuando 

também no curso de Licenciatura em Matemática, com a disciplina de Estágio I – 

Observação e Participação. Tenho atuado também na Pós-Graduação em Educação 

Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos, ministrando a disciplina Currículo como construção da Prática Escolar. 

Em todas as ações desenvolvidas ao longo da minha experiência docente, o 

que mais me inquietava era compreender como o conhecimento é gerado nas 

relações sociais, pois não imaginava que, sendo essa relação mediadora da 

aprendizagem, por via da linguagem, não poderia desconsiderá-la, posto que essa 

relação representa o canal condutor e articulador dos elementos que constroem e ou 

descontroem a atividade pedagógica no processo de ensinar e aprender. 

Quando realizei o Curso de Mestrado em Educação, tendo como objeto da 

pesquisa o Discurso Pedagógico na Educação Tecnológica, busquei um 

aprofundamento pessoal e profissional, no sentido de dar conta dos limites 

metodológicos e epistemológicos sobre a articulação das relações sociais com o 

conhecimento. Esses limites dificultavam minha prática profissional, decorrentes de 

uma formação docente insatisfatória. 

Até então, não tinha me dado conta que o uso social da língua, enquanto 

atividade que viabiliza a construção dos seres humanos e do mundo por eles 

produzidos era um artifício básico, que poderia dar sustentação ao conhecimento, 

construído a partir das bases linguísticas vivas e movediças, dado as contradições 

inerentes à realidade, permanentemente ativada por um movimento dialético. 

Portanto, na Dissertação investiguei a comunicação pedagógica no cenário 

educativo, problematizando como esse espaço de significação, perpassa por 

discurso, meio principal através do qual os sujeitos envolvidos constroem suas 

versões sobre conhecimento. Procurei saber até que ponto os discursos da 

comunicação pedagógica podem revelar ou não as dificuldades embutidas no 

exercício didático-pedagógico. 

                                                             
2 Programa de Extensão em parceria com o Canadá, que objetiva colaborar com a formação humana 

e profissional das mulheres carentes do bairro Pirambu – Fortaleza. 
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A partir dos resultados da Dissertação3, compreendi que o conhecimento é 

regulado por uma hierarquia fundada nas relações de forças, uma vez que existe 

uma “Correspondência entre a distribuição do capital cultural, do capital econômico e 

do poder, entre as diferentes classes sociais.” (ORLANDI, 1996, p. 22).  

Percebi então, que a formação social nem sempre é democrática e 

equitativa como diz o discurso legalista sobre a aquisição do conhecimento. Este é 

um bem guardado a sete chaves e que nem sempre é oportunizado à população 

mais carente, excluindo-a desse direito humano. 

   Acreditando na possibilidade de contribuir para a superação da exclusão 

social supracitada, procurei desenvolver a atividade docente, pautada no 

compromisso de transpor do Curso de Mestrado, algumas descobertas que se 

adequam a minha prática educativa. Tentei a partir de grupos de estudos, 

compreender melhor a condição humana, isto é, procurar apreendê-la de forma 

descentrada, associando o processo de aprendizado individual às relações sociais, 

sem desconsiderar a capacidade de ser agente o sujeito. 

Essas reflexões ainda estão presentes no contexto do Instituto Federal do 

Ceará (IFCE), uma vez que esse é o espaço de materialidade da minha profissão 

docente, no qual vivencio crenças e inquietações, transpondo-as para a realidade do 

ensino e da pesquisa científica na instituição.  

A compreensão sobre linguagem, aprendizagem e conhecimento é 

relevante, sobretudo quando se relaciona com as sociedades que necessitam 

enfrentar os desafios contemporâneos, a partir de situações de desigualdade e de 

subordinação aos organismos internacionais, como é o caso do Brasil. Se o 

mecanismo linguístico e ideológico que registra o pensar e o agir sobre o mundo e 

consequentemente sobre a educação, afeta todos os seus profissionais, reveste-se 

de especial particularidade aos que atuam na Educação de Jovens e Adultos, pois 

se sabe que, desde a década de 1930, quando se inicia no Brasil um sistema 

público de educação elementar, até hoje, as políticas públicas para essa modalidade 

de educação têm-se mostrado frágeis e contraditórias. 

                                                             
3 Procurei desenvolver: uma metodologia dialética dispondo pessoas e textos num permanente 

processo dialógico; uma prática de aprendizado colaborativo onde o EU não se dissocia do OUTRO 
na interação dialógica, procurando manter a distinção entre estas consciências; um exercício 
interativo, por meio de um sistema de referência linguística onde a significação aconteça sendo 
localmente construída e socialmente determinada; estratégias de conviver com a diversidade 
cultural, procurando estabelecer uma interconexão entre as múltiplas áreas profissionais e com a 
singularidade do saber humano. 
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A partir da compreensão desse contexto, foi delineada a problemática desta 

Tese, com o intuito de desvelar o PROEJA como espaço de formação docente. 

A oferta do PROEJA a partir das políticas governamentais não respondeu às 

previsões de natureza científica e pedagógica sobre as especificações exigidas por 

essa política com formação profissionalizante. Também não se organizaram as 

propostas curriculares de forma adequada ao longo da sua implantação, que 

também não propiciou o desenvolvimento contínuo da formação dos professores, 

quer seja do ponto de vista técnico-pedagógico, ou técnico-profissional. Criou-se 

então, uma distância entre o pensar e o fazer pedagógico no PROEJA tanto em 

termos curriculares como no processo ensino-aprendizagem. Esse distanciamento 

dificultou a implementação do PROEJA no âmbito institucional. 

Problematizando esse contexto surgiu a temática da minha investigação: O 

PROEJA como espaço de formação docente. A partir de então, formulei as 

seguintes questões norteadoras deste processo, tendo como questão geral da 

investigação: Como se constitui o processo formativo dos professores do curso de 

Refrigeração e Climatização em exercício no PROEJA do IFCE, Campus Fortaleza? 

Em decorrência desta indagação fui elaborando questões específicas: 

a) Como os docentes sem formação específica sobre o PROEJA constituem-

se professores dessa modalidade de ensino? 

b) Que concepção de educação os docentes estão construindo sobre o 

PROEJA e sobre seus sujeitos? 

c) Como as condições de trabalho interferem na prática docente do 

professor? 

d) Como a experiência do professor acarretou consequências na prática com 

o PROEJA? 

e) Quais processos formativos seriam adequados para o professor do 

PROEJA? 

A busca das dificuldades que envolvem o PROEJA como espaço de 

formação docente abrange questões relativas às necessidades formativas e de 

aprendizagem da docência, que acontecem no cotidiano da sala de aula. Dessa 

forma, pode-se afirmar que muitos professores não receberam formação pedagógica 

para o exercício do magistério nessa modalidade de educação. Apesar da instituição 
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IFCE ofertar o curso de especialização no âmbito do PROEJA4, há de se convir que 

a formação docente nesta modalidade de educação profissional requer muito mais. 

Pois gera necessidades formadoras de conduzir a gestão, da sala de aula e de 

solucionar as possíveis dúvidas e conflitos na relação entre o conteúdo a ser 

ensinado aos alunos com situações de aprendizagem diversas e complexas. 

Partindo destas questões tornou-se pertinente a indagação do problema: 

Como desenvolver o PROEJA, com mais qualidade, sem a formação específica do 

professor para atuar nesse tipo de Programa, com uma clientela diversa, faixa etária 

descontínua, baixo nível sociocultural, condições sociais adversas e experiências 

não formais na educação e no mundo do trabalho? 

O quadro desenhado representa um grande desafio para os professores do 

IFCE, uma vez que põe em xeque sua história docente, pois, apesar de serem 

considerados detentores do conhecimento técnico profissional e acumularem 

experiências singulares, não os torna capazes de estabelecerem um diálogo 

fecundo com o PROEJA, pois, além de desconhecerem a realidade sociocultural e 

humana, pais e alunos não foram consultados à aderirem a essa proposta, sendo a 

sua participação já definida e atrelada ao decreto da criação do citado programa. 

Tal situação reflete a urgência de uma reavaliação sobre o papel da 

instituição e dos professores ao assumirem um campo de estudo com um histórico 

de elevado índice de exclusão e de evasão, submetido ao descompromisso público, 

configurado como um coletivo social sobre o qual incide o desemprego, a violência, 

a marginalidade, preconceitos e trajetórias humanas descontínuas. Ademais, essa 

realidade exige uma organização didático-pedagógica inovadora, metodologias 

dinâmicas, conteúdos e práticas inter e transdisciplinares a partir de um pensamento 

emancipatório de inclusão. 

                                                             
4 De acordo com o Decreto nº 5840/2006, poderão adotar cursos no âmbito do PROEJA, instituições 

públicas dos sistemas de ensino federal, estaduais e municipais, entidades privadas nacionais de 
serviço social, aprendizagem e formação profissional vinculadas ao sistema sindical e entidades 
vinculadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Comercial 
(Senac), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço  Social de 
Transporte (Sest), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Serviço Brasileiro de Apoio 
as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O curso de Especialização em educação de jovens e 
adultos é ofertado aos docentes do IFCE como modalidade de atendimento no ensino médio 
integrado à educação profissional. Poderão participar também desse curso, os professores da rede 
estadual e da rede municipal de ensino, mediante um processo seletivo uma vez que a quantidade 
de vagas é limitada. Apesar do esforço desempenhado pelos professores, o curso não proporciona 
uma formação docente específica à modalidade PROEJA, justamente pela natureza de 
especialização que o define. Dessa forma, ainda que o curso esteja voltado para a formação 
continuada docente, é relevante desenvolver à formação inicial, justamente pela sua intenção 
formadora. 
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No sentido de elucidar as questões postas e identificar como se dá o 

processo formativo dos professores em exercício no PROEJA do IFCE, foram 

definidos os objetivos da investigação. 

 

Objetivos da investigação  

 

Geral: Compreender a formação do professor do curso de Refrigeração e 

Climatização do PROEJA no cotidiano institucional do IFCE, Campus Fortaleza, 

explicitando sua percepção sobre o currículo e suas experiências na sala de aula. 

 

Específicos: 

a) contextualizar o espaço institucional do IFCE, no sentido de compreender 

o fenômeno investigado; 

b) conceber currículo e formação docente como forma de aprofundamento 

epistemológico necessário à análise de evidências empíricas coletadas na 

investigação; 

c) comparar o processo formativo docente prescritivo com o vivencial, a 

partir das observações realizadas nas situações de sala de aula e do 

discurso gerado nas entrevistas realizadas. 

Com base nos objetivos citados, optei por uma abordagem qualitativa do tipo 

descritivo e interpretativo. Utilizei como metodologia a pesquisa documental e 

bibliográfica, aliada à observação e à entrevista realizada com os sujeitos da 

investigação. 

A partir desses objetivos definiu-se a tese que se segue: 

O PROEJA é um espaço de formação, a partir das relações sociais 

estabelecidas por meio da prática docente no interior da sala de aula, em 

situações formais e informais do cotidiano da instituição e no 

desenvolvimento curricular, associado também com as especificidades 

técnicas, sociais e políticas da educação profissional proposta pelos órgãos 

reguladores numa perspectiva inclusiva. 

A formação do professor do PROEJA – curso de Refrigeração e 

Climatização do IFCE Campus Fortaleza deve organizar-se em função das 

especificidades técnico-pedagógicas, sociais e políticas da educação profissional 

propostas pelos órgãos reguladores, numa perspectiva de educação inclusiva. 
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Destaco o esforço de (re)significar o conhecimento já produzido sobre a educação 

de jovens e adultos, especificamente relativo ao PROEJA, como espaço de 

formação docente, pode ir além do compromisso acadêmico estabelecido entre a 

universidade e a pesquisadora, pois, a tentativa de encontrar subsídios, reflexões, 

argumentações, e possíveis achados sobre o PROEJA me permitiu não o entender 

como um espaço de formação  espontânea e individual, porque, ao contrário, 

configura-se como um campo que requer intencionalidade política e sócio-

pedagógica. Dessa forma o PROEJA poderá ser uma política coletiva e de 

responsabilidade de todos que se comprometem com a inclusão da condição 

humana. 

Com o intuito de representar a sistematização da pesquisa, esse texto está 

organizado em seis capítulos, que materializam o teor desta tese, sendo o 

CAPÍTULO 1 destinado à introdução e os demais apresentados a seguir. 

O CAPÍTULO 2 apresenta a metodologia da investigação com sua natureza 

epistemológica, o percurso investigativo dos participantes, e os instrumentos 

técnicos para coleta dos dados. Ademais, apresenta uma descrição interpretativa 

com análise dos dados, oriundos dos discursos dos sujeitos, participantes da 

investigação, analisando esses dados à luz de autores como André (1995), Bodgan 

e Biklen (1994), Gil (1994), Minayo (1994), Moreira e Caleffe (2006) o processo 

formativo docente a partir dos dados apreendidos. 

O IFCE e o PROEJA: lócus da pesquisa é o tema do CAPÍTULO 3 onde é 

apresentado um recorte histórico sobre a educação profissional; a historicidade do 

IFCE, destacando o campus Fortaleza como espaço pesquisado e o processo de 

implementação do PROEJA nesse contexto. Esse capítulo discute o espaço 

institucional do IFCE como forma de compreender o fenômeno investigado, sob a 

perspectiva de teóricos como Manfredi (2002), Queluz (2002), Ibernón (2004) e 

outros que complementem os fundamentos da educação profissional. 

O CAPÍTULO 4, Referencial teórico da pesquisa desenvolve um estudo 

conceitual sobre o currículo e formação discente, bem como justifica o caráter 

dialógico entre essas duas dimensões, buscando compreende-lo a partir das 

abordagens teóricas dos autores como Nóvoa (1992), Silva (2002a, 2002b), Giroux 

(1999), Pimenta (2002), Sacristan (1995), Macedo (2011) e Tardif (2002). Revisita 

alguns conceitos trazidos por Vygotsky (1998a) e propõe algumas contribuições e 

possíveis aproximações para a análise da prática docente. 
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O CAPÍTULO 5, com o título Analisando os dados, apresenta os achados e 

os indícios encontrados na pesquisa a partir dos confrontos estabelecidos entre o 

discurso curricular prescritivo do documento base do PROEJA e o vivido pelos 

professores desse segmento em sua prática diária.  

Por fim, no CAPÌTULO 6 são apresentadas as Considerações finais, seguido 

das Referências e dos Apêndices. 
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2 METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

 

Nesta pesquisa foi adotado como referencial metodológico a pesquisa 

qualitativa do tipo análise descritiva e interpretativa, tendo como instrumento a 

observação em sala de aula cuja utilização tem evoluído em áreas como a 

Sociologia, a Antropologia e a Educação entre outras. Ademais, apresenta o 

processo da investigação identificando o espaço, sujeitos, técnicas de coleta de 

dados, bem como os elementos de análise, gerados dos discursos dos sujeitos. 

 

2.1 Abordagem metodológica 

 

A pesquisa é de natureza qualitativa. Tal abordagem tem como interesse 

central o sentido humano da vida social, seu esclarecimento e sua apresentação 

pelo investigador. Sua origem histórica emergiu no século XIX, tendo Wilhelm 

Dilthey como um representante influente na defesa de que o enfoque das ciências 

sociais deveria ser “Nos produtos da mente humana, incluindo subjetivamente, 

interesse, emoções e valores.” (MOREIRA; CALEFFE, 2006, p. 60). 

Como nas Ciências Sociais predomina a pesquisa qualitativa que emerge 

por meio das descrições que produzem os sentidos, os propósitos que lhes dão 

referências, concorda-se com Beck et al. (1979, p. 87), que explica o propósito e 

significados da ciência: 

 
O propósito da Ciência social é entender a realidade social como diferentes 
pessoas a veem e demostrar como essas visões determinam suas ações 
dentro desta realidade. Já que as Ciências sociais não, podem penetrar no 
que está por trás da realidade social, elas então precisão trabalhar 
diretamente com as definições de realidade do homem e com regras que 
elas inventam para tratar disso. Contudo, as Ciências sociais não revelam a 
verdade final, mas elas nos ajudam a dar sentido ao nosso mundo. O que a 
Ciência social oferece é exploração, esclarecimento e desmistificação das 
formas sociais que o homem criou ao redor de si. 

 

Portanto, a ciência social propicia não o domínio de um mundo já delineado, 

mas a oportunidade de construir socialmente a realidade e as formas pelas quais a 

convivência social provoca as definições do ser humano e de suas situações. 

Podemos afirmar que as Ciências sociais trabalham com a pesquisa 

qualitativa, a qual exige do pesquisador reflexão, interação dialética contínua, 

curiosidade, análise e reanálise, bem como estrutura teórica e que, segundo Bogdan 

e Biklen (1994), têm como pressupostos: 
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a) o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

seu principal instrumento, via de regra através de um intensivo trabalho 

de campo; 

b) os dados coletados são predominantemente descritos. Todos os dados 

da realidade são considerados importantes, incluindo-se as transições 

de entrevistas e de depoimentos, assim como outros tipos de 

documentos que comunicam informações valiosas para legitimar a 

investigação; 

c) a preocupação com o processo é muito maior que com o produto. O 

interesse do pesquisador está em retratar como um determinado 

problema se manifesta nas atividades e nas interações cotidianas; 

d) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de 

atenção do pesquisador. Nesses estudos há sempre uma tentativa em 

capturar a maneira como os informantes encaram as questões que 

estão sendo focalizadas; 

e) a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Os estudos se 

consolidam basicamente de baixo para cima, por isso, são dispensáveis 

hipóteses antecipadas, mesmo assim, deve existir um quadro teórico 

que oriente a coleta e análise dos dados. 

A abordagem qualitativa traduz-se por meio das ocorrências carregadas de 

subjetividades, enfatizou-se mais o processo retratado na percepção dos 

participantes, relativo aos fatos do contexto social uma vez que a pesquisa 

qualitativa fundamenta-se na fenomenologia demandando diferentes modelos de 

análises e podendo variar dependo das situações. 

Optou-se por essa abordagem por considerar-se um potencial capaz de 

adequar-se a uma investigação sistemática sobre a formação docente no cotidiano, 

considerando o universo dos significados, aspirações, crenças, valores e atitudes do 

pensamento, das condutas das pessoas e dos grupos. 

A justificativa para a abordagem qualitativa do tipo descritivo e interpretativo 

foi realizada em função da coerência estabelecida com o objeto de pesquisa 

apreendidos – O PROEJA como espaço de formação docente. 

Sendo este objeto de estudo uma realidade de “significados da vida social e 

humana”, pode-se convir que os métodos e procedimentos mais apropriados para se 

investigá-lo devem priorizar processos metodológicos baseados no princípio da 
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compreensão e não numa explicação de natureza quantitativa (MOREIRA; 

CALEFFE, 2006). 

A decisão de desenvolver esta investigação com a metodologia da 

observação implicou considerar diferentes aspectos, destacando-se, sobretudo a 

adequação ao nosso objeto de estudo, a EJA / PROEJA como espaço de Formação 

Docente, ao objetivo principal da prática, ou seja: gerar verdades práticas e teóricas 

sobre a cultura diante da realidade da vida diária. 

Entendendo-se que a identificação dos objetivos do tipo de pesquisa 

realizada em campo, correlacionada com os diferentes métodos, múltiplos tipos de 

participantes e diversas situações, implicam na criação de todo um processo de 

execução e alcance dos resultados da pesquisa, decidiu-se desde a fase preliminar 

desta pesquisa a intenção metodológica, qual seja: analisar o processo formativo 

docente a partir das observações realizadas nas situações de sala de aula e das 

entrevistas. 

Além disso, procurou-se identificar quem participava do grupo; o que 

acontecia no grupo; quando existiam encontros, indicativos de frequência e duração 

dos grupos; como os participantes do grupo interagiam; onde se localizava o grupo e 

qual era o significado atribuído pelos membros do grupo às ações, valores, 

sentimentos e visões de realidade identificadas. 

A partir de então, foi baseada numa perspectiva crítico-reflexiva na qual se 

abordou o tema, o referencial teórico metodológico e definiram-se as categorias a 

posteriori tendo em vista o aprofundamento e a compreensão dessa investigação 

pelos sujeitos copartícipes do estudo.  

 

2.2 O espaço da investigação 

  

O IFCE foi escolhido como campo de pesquisa, em virtude da minha 

atuação nesse ambiente como professora dos cursos: técnico de Segurança do 

Trabalho, Licenciatura em Física e Matemática e do lato sensu em PROEJA, o que 

me oportunizou um trânsito social mais integrado com o desenvolvimento do 

processo de busca e desvelamento do objeto de estudo desta tese. 

A perspectiva de desenvolvimento da pesquisa se deu pela ação dos 

sujeitos docentes e discentes do curso PROEJA, configurados como sujeitos 

constitutivos do universo da pesquisa. 
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2.3 Sujeitos da investigação 

 

Considerando-se que as pessoas, por serem dotadas de emoções, 

sentimentos, crenças e valores, revelam-se no mundo não como “coisas” que 

apenas se comportam, mas como sujeitos singulares, dinâmicos, únicos e plurais, 

que experienciam, criam e recriam a realidade social, acredita-se que, para tratar do 

processo formativo docente do PROEJA os alunos e os professores do curso, 

devem ser os sujeitos, visto que, estando imersos no ambiente de sala de aula, 

podem opinar sobre a prática docente, bem como reconstruí-la a partir de uma 

perspectiva reflexiva naquilo que ela (realidade) poderia ser. 

Nessa perspectiva aconteceu a observação no curso de Refrigeração e 

Climatização na modalidade PROEJA, com funcionamento no turno noturno em 

virtude de se constatar que, dos dois cursos na modalidade PROEJA implementados 

pelo IFCE, o curso de Telecomunicações tinha sido extinto pela ausência de 

condições estruturais, ficando em funcionamento apenas o curso de Refrigeração e 

Climatização, que foi lócus de investigação para este estudo. 

Considerando-se que, por conta do movimento paredista ocorrido na rede 

federal de ensino no período de 14 de junho a 17 de setembro de 2012, 

desencadeando graves consequências para o ensino como um todo, e 

particularmente implicando na suspensão provisória do 4º e 5º semestres do curso 

de Refrigeração e Climatização, selecionou-se o 3º e o 6º semestres para se realizar 

a prática de observação participante, em virtude do funcionamento desses 

semestres e da disponibilidade dos professores regentes desses períodos. 

Foram selecionados no 3º semestre, os componentes curriculares de 

formação geral, Inglês e Geografia, e um profissionalizante: Tecnologia Mecânica; 

representavam os componentes curriculares do 6º semestre de Bombas e 

Tubulações e Isolamentos Térmicos, de natureza profissionalizante. Esses 

componentes curriculares oportunizavam a visualização das cenas didático-

pedagógicas vivenciadas pelos atores-professores e alunos, os quais, com suas 

percepções distintas e desempenhos diversificados, propiciaram situações reais de 

campo nas quais fenômenos têm maior probabilidade de ocorrer naturalmente e a 

partir dos quais podem ser desenvolvidas hipótese e teorias (KOUNIN, 1977 apud 

ANDRÉ, 1978). 
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A definição dos sujeitos professores selecionados para este estudo pautou-

se em critérios básicos como: a disponibilidade para a participação e a igualdade em 

quantidade, três professores das disciplinas propedêuticas e três professores das 

disciplinas profissionalizantes. Os sujeitos alunos foram escolhidos com base no 

semestre inicial (3º período) e no semestre mais adiantado (6º período). A intenção 

foi verificar como o aluno chega e sai da instituição. 

Considerou-se também a representação dos 11 (onze) alunos do 3º 

semestre, sendo 08 (oito) do gênero masculino e 03 (três) do gênero feminino; e 15 

(quinze) alunos do 6º semestre, na maioria, 14 (catorze), do gênero masculino, 

totalizando 26 (vinte e seis) alunos. 

Definidos os sujeitos, procurou-se identificar como estabelecer com eles os 

contatos interativos, no intuito de colher dados relevantes. Nesse sentido, foi 

elaborado um comunicado direcionado aos professores e alunos participantes desta 

pesquisa o porquê da investigação, procurando dissipar qualquer dúvida quanto ao 

uso dos dados. Foi apresentado um roteiro, indicando os instrumentos que seriam 

usados para coleta de dados e que foram elaborados com base nos objetivos do 

estudo e na revisão de literatura realizada. 

 

2.4 Técnica de coleta de dados 

 

Ao contrário da investigação quantitativa, a coleta de dados no tipo 

qualitativo buscou apreender o fenômeno da formação na sua subjetividade e por 

isso coletaram-se as informações de forma diversificada sobre o conhecimento do 

objeto e do campo que o circunda, tentando compreender o seu todo e suas 

especificidades. 

Para tanto, os instrumentos de coleta de dados foram selecionados de modo 

que atendessem aos objetivos técnico-metodológicos e o compromisso de explorar 

os principais achados da pesquisa. Dessa forma, definiu-se o instrumento a ser 

utilizado, sabendo que a sua simples tipificação não fornece as informações, 

impressões e opiniões nas quais a pesquisa esta interessada. O uso do instrumento 

pelo pesquisador merece especial atenção, ou seja, ultrapassar o simples registro 

dessas peças de informações, buscando a interpretação e compreensão dos 

sentidos e significados que podem enriquecer as evidências empíricas de acordo 

com os interesses do pesquisador. 
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De acordo com as peculiaridades abordadas, foram eleitos alguns 

instrumentos que buscam captar pistas e evidências a serem exploradas visando 

uma melhor compreensão do estudo. Nessa perspectiva discute-se cada 

instrumento abaixo selecionado conforme se apresenta. 

 

2.5 Análise documental 

 

É uma técnica de pesquisa que se utiliza de diversas fontes materiais no 

sentido de apropriar-se das informações armazenadas e assim poder subsidiar 

interesses institucionais e pessoais referentes às mais diversas áreas do 

conhecimento. 

Neste estudo foram incluídos na forma impressa e visual para posterior 

análise dos documentos: Programa Nacional de Integração da Educação profissional 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) como seu Documento 

Base (BRASIL, 2007), as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), o Decreto nº 5478 de 24 de junho de 2005 

(BRASIL, 2005), revogado pelo Decreto nº 5840, de 13 de julho de 2006 (BRASIL, 

2006), o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFCE campus Fortaleza – PDI 

2009 – 2013 e o Projeto Pedagógico Curricular Curso Técnico de Nível Médio 

Integrado em Refrigeração e Climatização PROEJA-2007. 

Vale ressaltar que, embora a historicidade possa ser melhor apreendida com 

a utilização das ferramentas documentais, o resultado obtido será sempre um 

produto novo articulado ao contexto do que faz parte (MINAYO et al., 1994). 

Nesse sentido, sendo o PROEJA um elemento relativamente novo no IFCE, 

é pertinente apreciar O Documento Base que trata dessa modalidade de educação-

PROEJA (BRASIL, 2007), optando pela organização curricular integrada dos cursos 

pertencentes ao citado programa. 

A concepção de currículo integrado na perspectiva do PROEJA, contempla o 

trabalho como princípio educativo, visando articular o trabalho manual ao trabalho 

intelectual, incorporando “A dimensão intelectual ao trabalho produtivo, de formar 

trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e cidadãos.” (CIVATTA, 2005, p. 

84). 

Portanto, o desenvolvimento de um currículo integrado, oportuniza os 

processos de ensino e aprendizagem, articular as dimensões do fazer e do pensar 
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por meio do diálogo entre uma formação para a educação profissional e uma 

formação humana mais ampla, para o ensino médio. 

 

2.6 Observação 

  

É uma técnica de investigação social que oportuniza a inserção do 

observador na vida do grupo a ser investigado, na medida em que as circunstancias 

o permitam. Dessa forma os processos e as relações que configuram o cotidiano 

diário poderão ser reconstituídos, possibilitando realizar as intencionalidades do 

pesquisador. Monn (1976 apud MACONI; LAKATOS, 2006, p. 6) comenta que: 

 
A observação direta é uma tentativa de colocar o observador e o observado 
do mesmo lado, tornando-se o observador um membro do grupo de modo a 
vivenciar o que eles vivenciam e trabalhar dentro do sistema de referência 
deles. 

 

O observador, porém, deve manter a objetividade, pelo fato de exercer 

influência e ser influenciado pelos traços pessoais e pelo quadro de referências 

distintas entre observador e observado.  

Segundo André e Ludke (2001, p. 37) a observação participante se identifica 

muito com o “trabalho de campo” proposto pela pesquisa etnográfica, a qual se 

utiliza de técnicas que lhe são comuns. Entretanto, enquanto a etnografia se 

preocupa com a descrição da cultura de grupos primitivos ou complexos, a 

observação participante se volta para o estudo das experiências e vivências 

construídas pelos indivíduos no contexto escolar. 

Esse tipo de pesquisa aqui focalizado tem-se constituído a técnica básica da 

pesquisa e tem sido usado por pesquisadores de diferentes perspectivas teóricas na 

coleta de dados das pesquisas qualitativas. 

Vale ressaltar que a observação se dá num tempo histórico e num espaço 

social5, levando em conta sua totalidade e suas múltiplas relações. Essa ação 

refere-se a um contexto sociopolítico e cultural mais amplo com base no cotidiano, 

“Num movimento constante da prática para a teoria e numa volta prática para 

transformá-la.” (ANDRÉ, 1995, p. 45). 

                                                             
5 Neste estudo, o espaço social que a observação ocupa e significa, está ancorada no aporte teórico 

de André (1995). Respeitando as devidas proporções, procurou se fazer uma adaptação do seu 
referencial. 
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Quanto à postura do educador em relação à adoção da observação, a 

literatura adverte sobre o cuidado que se deve ter quanto à confusão que se 

estabelece entre o sujeito e o objeto. Uma das formas de trabalhar com essa 

questão tem sido o estranhamento. Ou seja, um esforço de analisar uma situação 

familiar como se fosse estranha. Para tanto requer lidar com as opiniões e 

percepções já elaboradas reconstituindo-as de outra forma com o apoio do 

referencial teórico-metodológico por meio da triangulação dos dados que se efetiva 

através da diversidade dos sujeitos e dos instrumentos utilizados na pesquisa. 

Tais procedimentos podem favorecer o distanciamento reduzindo os 

problemas apresentados. Outro cuidado que o pesquisador deve ter refere-se ao 

princípio da relativização, isto é, o trabalho da observação deve privilegiar os 

valores, as concepções e os significados culturais compreendidos na perspectiva 

dos sujeitos pesquisados e não na perspectiva do pesquisador. 

Nesse sentido, privilegiou-se a observação configurada como participação 

periférica, justamente por se poder abordar a diversidade e a complexidade do 

desempenho dos sujeitos em suas situações cotidianas. Inicialmente contataram-se 

os professores e alunos do curso a ser investigados, comunicando-lhes o porquê da 

escolha como sujeitos da pesquisa, bem como sobre os objetivos e os 

procedimentos metodológicos da prática de observação. Essa etapa de preparação 

decorreu com os ajustes necessários e com um acolhimento satisfatório dos 

professores e alunos, relativo à coparticipação estabelecida com este estudo. 

O início da observação aconteceu no período de outubro a dezembro de 

2012, com as turmas do 3º e 6º semestres do curso de Refrigeração e Climatização, 

na modalidade PROEJA. Nas turmas dos semestres citados, realizaram-se um total 

de vinte e três encontros, sequenciadamente, perfazendo uma carga horária de 40 

horas aulas de observação direta. O que se intencionava captar no desempenho dos 

participantes envolvidos era justamente as implicações existentes com o processo 

de formação docente.  

No desenvolvimento de cada encontro com duração de duas horas aula, 

registravam-se no diário de campo tópicos, expressões, pontos omissos e ou 

contraditórios, “suspeitas” em forma interrogativa com a finalidade de retomá-las 

logo em seguida e proceder à interpretação, aprofundamento a descrição dos 

eventos apreendidos. Utilizou-se para a observação em sala de aula o “diário de 

bordo”. 
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2.7 Entrevista 

 

A perspectiva de investigação que se desenvolveu neste trabalho suscitou a 

entrevista como instrumento de pesquisa, em vista da necessidade de conhecer e 

analisar o processo formativo dos sujeitos docentes participantes da pesquisa. Isto 

é, do universo de 12 (doze) professores do curso técnico de Climatização e 

Refrigeração, selecionou-se uma amostra de 50% representada por 06 (seis) 

professores. 

A escolha dessa técnica se deu considerando a sua adequação com o que 

se deseja captar sobre o que as pessoas fazem, fizeram ou pretendem fazer, 

segundo Gil (1994). 

Por se tratar de uma ação interativa, além de oportunizar o desenvolvimento 

de um clima social favorável à fruição das informações, essa entrevista permitiu 

ainda a captação rápida das interrogações solicitadas, bem como aprofundamentos, 

adaptações e correções necessárias à comunicação estabelecida (ANDRÉ; LUDKE, 

1986). 

A entrevista como um instrumento que se aplica ao conjunto dos métodos 

qualitativos torna-se importante, justamente por destacar a sua utilização em 

variados e distintos eventos das realidades sociais como “ferramenta de 

informação”. 

Convém destacar que a entrevista do tipo qualitativo poderá apresentar 

vieses distintos sobre as falas emitidas pelos atores sociais de acordo com as 

tendências da ciência à qual está perspectivada. 

Na tendência de concepção positivista da ciência, concebe-se o entrevistado 

como detentor de uma verdade, isento de viés e de todas as influências contextuais. 

Essa tendência dominou até o final dos anos 1960 e tenta solucionar a questão dos 

vieses, por meio de soluções eminentemente técnicas. 

Entretanto, pode-se entender a entrevista como um diálogo estabelecido 

entre duas pessoas, admitindo-se que a flexibilidade por ela permitida não significa 

“Uma conversa despretensiosa e neutra.” (MINAYO et al., 1994, p. 57). Neste 

estudo, essa técnica possibilitou captar as expressões verbal e corporal do 

entrevistado, bem como, por meio de uma atenção especial, a apreensão dos 

significados emitidos e das circunstâncias nas quais foram produzidas. 
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Por meio dos contatos estabelecidos e da vivência obtida ao longo da fase 

da observação nas salas de aula dos professores, sujeitos da pesquisa, organizou-

se o cronograma das entrevistas de acordo com a disponibilidade desses 

participantes. 

Percebeu-se que todos estavam motivados para partilhar esse processo, 

num movimento que se pode representar por meio da concepção de Vygostsky 

(1998a), na qual a interlocução com o OUTRO é mediatizada pela conversão das 

significações sociais em significações pessoais, cujo elos, mesmos distintos, 

enfrentem-se, para se compreender, interpretar e construir a consciência do objeto 

investigado. Assim, adotando-se como ponte o uso da palavra, estabeleceu-se o 

diálogo entre o pesquisador e pesquisados. 

Nessa entrevista, adotou-se o tipo semiestruturada, considerando que suas 

características de exercer um certo controle sobre o diálogo permitem esclarecer 

dúvidas, respostas ambíguas e sobretudo por adequar-se aos objetivos propostos 

para a entrevista e para a pesquisa como um todo. Dessa forma elaborou-se 

previamente a organização de um protocolo de entrevista (APÊNDICE C), 

elaborando-se perguntas que permitissem respostas mais substanciosas. As 

perguntas foram organizadas numa sequência do geral para o específico no, sentido 

de oportunizar ao respondente uma lógica progressiva e de forma articulada 

(MOREIRA, 2006). 

Ao iniciar-se a entrevista, descreveu-se o contexto da pesquisa e os seus 

procedimentos, informando individualmente a cada sujeito participante que o tópico 

central da entrevista versava sobre a constituição da docência. Esclareceu-se ainda 

sobre a preservação do anonimato e a permissão para o uso do dispositivo de 

gravação. 

As entrevistas aconteceram de acordo com o cronograma estabelecido e o 

registro das informações emitidas se deu por meio de gravações diretas. Assim, as 

expressões não verbais relacionadas ao tópico central da entrevista foram 

registradas de forma sucinta e quando necessário realizaram-se pausas 

previamente negociadas com o entrevistado. 

Ao concluir a entrevista surgiu a indagação sobre a necessidade de mais 

informações e ou comentários sobre a comunicação transmitida. Por fim, depois de 

agradecer a colaboração dispensada pelo entrevistado foi confirmado um possível 

contato para retomar algum fato ou situação que suscitasse revisão. 
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Quanto à transcrição das falas gravadas, foram captadas e lidas 

cuidadosamente destacando-se os aspectos centrais e os menos importantes. 

Posteriormente, comparou-se o conteúdo apreendido com a gravação, 

estabelecendo-se as prioridades, a fim de reunir em categorias as tendências 

significativas resultantes das entrevistas no sentido de analisá-las. 

Para abordar os dados da análise descritiva interpretativa oriunda dos 

discursos dos sujeitos na sala de aula, surgiram as categorias de análise: Formação 

Docente, EJA e Currículo.  
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3 O IFCE E O PROEJA: LÓCUS DA PESQUISA 

 

Este capítulo situa o leitor sobre o desenvolvimento institucional do IFCE. De 

forma descritiva, tenta localizar o PROEJA, objeto desta investigação, no intuito de 

compreendê-lo a partir da realidade do IFCE, onde está inserido. 

 

3.1 O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE 

 
Retornando às origens, a Escola de Aprendizes Artífices do Ceará foi 

instalada no Ceará em 24 de maio de 1910. Essa instituição passou por várias 

denominações até chegar a Instituto. Foi depois denominada Liceu Industrial de 

Fortaleza (1937), Liceu Industrial do Ceará (1941), Escola Industrial de Fortaleza 

(1942), Escola Industrial Federal do Ceará (1965) e, em 1968, passou a chamar-se 

Escola Técnica Federal do Ceará (ETFCE), denominação perdurou por trinta e um 

anos (até 1997)6.  

Nesses anos de Escola Técnica, vários foram os cursos ofertados à 

população cearense, como: Edificações (1962); Estradas (1962); Química Industrial 

(1963); Eletrotécnica (1969); Mecânica de Máquinas (1969); Telecomunicações 

(1972); Turismo (1972); Informática Industrial (1987) e Segurança do Trabalho 

(1989), cursos até hoje ofertados, exceto o de Mecânica de Máquinas, que foi 

reestruturado e ganhou o nome de Mecânica Industrial. 

Havia também a oferta de cursos especiais com foco apenas na formação 

técnica, tais como: Mecânica de Automóveis (1961); Eletricista (1963); 

Aprendizagem Industrial (1965); Química Industrial (1968); Desenho Mecânico, 

Instalações Hidráulicas, ambos criados em 1968.  

Mediante o Decreto s/n, de 22 de março 1999, a Escola Técnica Federal do 

Ceará, foi transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFETCE), 

passando então à verticalização de seus níveis de ensino e à expansão de outras 

unidades.  Duas Unidades Descentralizadas (UNED) foram instaladas: uma em 

Juazeiro do Norte e outra na cidade de Cedro. Depois de alguns anos, mais duas 

foram criadas, sendo uma no município de Maracanaú e outra no de Quixadá. 

Em 2007, o governo federal criou a Rede de Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IF), por meio do Decreto de nº. 6.095, e em 29 de 

                                                             
6 Estudos de Gadelha (2010), por ocasião da história de cem anos do IFCE. Ler, Educação 

profissional com compromisso social – 100 anos de uma caminhada singular. 
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dezembro de 2008 promulgou a Lei 11.892, legalizando esses Institutos, entre eles, 

o Instituto Federal do Ceará (IFCE), tendo em vista a integração regional das 

instituições federais de educação profissional. Mais uma vez, a instituição tinha o 

seu nome alterado.  

Dentre as ações a serem desenvolvidas pelos IFs estão:  

 
[...] ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os níveis e 
modalidades; desenvolver a educação profissional e tecnológica, como 
processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções 
técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; 
orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento 
dos arranjos produtivos locais; constituir-se em centro de excelência na 
oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em 
particular; qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do 
ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo 
capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes 
públicas de ensino; oferecer programas de extensão, dando prioridade à 
divulgação científica; e estimular a pesquisa aplicada a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 
tecnológico. (BRASIL, 2008a, p. 1). 

 
O IFCE possui, hoje, 12 campi instalados na cidade de Fortaleza, Sobral. 

Limoeiro do Norte, Acaraú, Cedro, Juazeiro do Norte, Canindé, Quixadá, Crateús, 

Maracanaú, Crato e Iguatu.   Conta, ainda, com 11 campi avançados, com o objetivo 

de atender ao maior número possível de localidades. Eles estão em Aracati, 

Jaguaribe, Tianguá, Baturité, Tauá, Caucaia, Morada Nova, Tabuleiro do Norte, 

Ubajara, Camocim e Umirim. Brevemente, mais seis campi avançados serão 

instalados nas localidades de Maranguape, Horizonte, Acopiara, Boa Viagem, 

Itapipoca e Paracuru. 

No semestre 2012.2, o IFCE, possuía 18.293 alunos matriculados 

nos cursos de diferentes níveis e modalidades, como sugere o Quadro 1.  

 
Quadro 1 – Nível e quantidade de cursos ofertados pelo IFCE, em 2012.2 

NIVEL QUANTIDADE 

TÉCNICO: 
Integrado  
Concomitante/Subsequente 
e-TEC 
PRONATEC 

 
21 
59 
08 
36 

GRADUAÇÃO: 
Tecnológica 
Licenciatura 
Bacharelado/Engenharia 

 
31 
21 
16 

PÓS-GRADUAÇÃO: 
Especialização 
Mestrado 

 
08 
03 

Fonte: IFCE (2013a). 
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Entre os cursos técnicos com oferta integrada à educação básica na 

modalidade de educação de jovens e adultos, encontram-se dois ofertados pelo 

campus de Fortaleza, um em Cedro, outro em Juazeiro do Norte e mais um em 

Iguatu, obedecendo ao que estabelece o Decreto nº 5.478, de 24 de julho de 2005. 

Na Educação a Distância, em nível superior de tecnologia, são ofertados 02 

cursos com a UAB, 01 de licenciatura, 08 técnicos (e-TEC) em diversos polos, 01 de 

aperfeiçoamento e 02 de especialização, conforme Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Cursos a distância ofertados pelo CEFETCE e locais dos pólos 

01 
TURISMO E 

HOSPITALIDADE 
(Tecnologia) 

Hospedagem (Hotelaria) 
Municípios Pólos: Caucaia (Fecet); Caucaia (Jurema); 

Quixeramobim; Limoeiro do Norte, Aracati, São Gonçalo 

02 LICENCIATURA 
Matemática 

Municípios Pólos: Meruoca; Quixeramobim; Ubajara; Limoeiro do 
Norte, Aracati, São Gonçalo, Itapipoca, Jaguaribe, Orós, Tauá 

 
 

03 
TÉCNICO 

Eletrotécnica (Fortaleza) 
Informática (Fortaleza) 

Segurança no Trabalho (Fortaleza) 
Edificações (Fortaleza) 

Meio Ambiente (Fortaleza) 
Alimentação Escolar (Pró-funcionário) (Quixadá) 
Infraestrutura Escolar (Pró-funcionário) (Quixadá) 

Secretaria Escolar (Pró-funcionário) (Quixadá) 

04 APERFEIÇOAMENTO Educação Inclusiva (Fortaleza) 

05 ESPECIALIZAÇÃO PROEJA 

Fonte: IFCE (2013a). 

 

Os cursos de Educação a Distância ofertados pelo IFCE no ano de 2012 

contaram com 1806 alunos matriculados, vários tutores formados, muitos 

formadores e conteudistas. 

O IFCE vem oportunizando ao seu quadro de docentes e técnicos 

administrativos condições para o desenvolvimento de formação continuada, por 

meio do apoio financeiro e institucional a cursos de pós-graduação dentro e fora do 

País. A titulação de docentes, segundo dados da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Inovação e Pesquisa (PIPPG) levantados em 2010, era constituída por doutores, 

mestres e especialistas, entre os professores que compõem o corpo docente da 

instituição. Atualmente, está sendo feita a atualização desses dados por meio 

eletrônico. 

O IFCE conta com grupos de pesquisa organizados nas mais diversas áreas 

do conhecimento, como: Ciências da Saúde, Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências 

Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Humanas e Linguística, Letras e Artes.  
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Quanto aos Programas de Apoio à Produtividade Docente – PROAPP, foram 

distribuídas aos docentes, durante os anos de 2010, 2011 e 2012, cotas de acordo 

com os critérios estabelecidos pelos Programas e normas internas do IFCE. 

Com o intuito de inserir os discentes na pesquisa, na investigação científica 

e tecnológica por meio dos programas de iniciação cientifica, o IFCE tem aderido 

aos programas da CNPq e criado outros programas com financiamento próprio. 

Durante o período de 2010 a 2012 foram distribuídas entre discentes cotas do 

PIBIC/CNPq; do PIBITI/CNPq; do PBICT/IFCE e do PIBICT/CNPq. 

 Como parte do trinômio ensino, pesquisa e extensão, inúmeros projetos de 

alcance social, envolvendo pessoas carentes de diferentes comunidades, têm sido 

desenvolvidos sob a tutela da Pró-Reitoria de Extensão do IFCE. No espaço de 

tempo compreendido entre 2010 a 2012, foram realizados 30 projetos, atendendo a 

4.553 pessoas. Entre eles estão: Bolsas Convênio CEFET/CLEC; Pró-Técnico – 

Convênio SME/PMF; Olimpíadas de Matemática; Parque do Tapuio; Mulheres Mil; 

EMAÚS; Intervalo lúdico; VIVA BEM; Associação Maria Mãe da Vida; Dançar e 

Lazer; Renascer; Pré-vestibular CPQT; Centro Inclusão Digital – CIDS; Regina 

Pacis; Associações de Pais e Amigos BB; Monitoria e Escolinha de Handball. 

O programa de Monitoria tem atendido a muitos alunos, desde o ano de 2011, 

de todos os níveis de cursos ofertados pelo IFCE.  

Com a interiorização do ensino profissional, o IFCE está disponibilizando ao 

povo cearense, a outros irmãos nordestinos e a os patrícios em geral cursos 

técnicos, tecnológicos, especializações e mestrados, além dos cursos e 

capacitações extensivas, desenvolvendo, assim, o potencial intelectual de cada um 

desses cidadãos e investindo no crescimento do estado e da região. 

 

3.2 O PROEJA no IFCE (Documentos Oficiais) 

 

Com início em 1909, a história do IFCE está intrinsecamente ligada ao 

campus de Fortaleza (FIGURA 1), o mais antigo, visto que a vida desse Instituto 

começou nessa cidade com as Escolas de Aprendizes Artífices. O campus de 

Fortaleza está situado na Avenida Treze de Maio, 2081, no bairro Benfica e possui 

outro espaço físico onde são desenvolvidas as atividades de ensino das artes, o 

anexo Aldeota (FIGURA 2). 
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Figura 1 – Fachada do prédio do campus 
de Fortaleza (2012) 

                    
Fonte: Acervo particular da autora (2012). 

 

Figura 2 – Fachada do anexo Aldeota, 
campus de Fortaleza (2012) 

                               
Fonte: Acervo particular da autora (2012). 

 

De acordo com o Decreto nº. 5.154/20047 (BRASIL, 2004), o IFCE campus 

de Fortaleza oferta formação inicial e continuada de trabalhadores, ensino técnico de 

nível médio, graduação tecnológica, licenciaturas, bacharelados e cursos de pós-

graduação lato e strictu sensu.  

A formação inicial e continuada compreende os cursos de capacitação, 

aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos e saberes em todos os níveis de 

escolarização. O campus, ao ofertar esses cursos e programas, visa a propiciar aos 

jovens de baixa escolaridade, trabalhadores de qualquer idade e desempregados 

dos setores formais e informais uma qualificação que os insira no mercado de 

trabalho. Muitos desses cursos são ofertados pela diretoria de extensão do campus.  

                                                             
7 Suas bases legais permanecem as mesmas do decreto anterior. A diferença existente é que as 

escolas de ensino técnico puderam ofertar o ensino profissionalizante de forma integrada com o 
ensino médio. 
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Os cursos técnicos de nível médio são cursos de formação profissional que 

habilitam o egresso para o desempenho de uma profissão específica no setor 

produtivo, outorgando-lhe um diploma de técnico na área escolhida. Como visto 

anteriormente, os cursos técnicos são ofertados na forma integrada à educação 

básica; na modalidade concomitante e subsequente, ao ensino médio. O campus de 

Fortaleza propicia ao ingresso as três formas de acesso. 

Em consonância com os ditames legais, os cursos técnicos integrados à 

educação básica têm, atualmente, uma carga horária de 2400 (duas mil e 

quatrocentas) horas para a formação geral, acrescidas de uma carga horária 

mínima, variando entre 800 (oitocentas) e 1.200 (mil e duzentas) horas para a 

formação específica, dependendo do eixo profissional. A diplomação está sujeita ao 

cumprimento dos 04 (quatro) anos de estudo. Na forma concomitante ao ensino 

médio, o curso tem duração de 02 (dois) anos, obedecendo à carga horária 

estabelecida para cada curso no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, elaborado 

pela SETEC/MEC. Salienta-se que o aluno somente terá direito ao diploma de 

técnico quando houver concluído o ensino médio. 

Os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio são dirigidos àquelas 

pessoas que já tenham concluído o ensino médio, têm duração de 02 (dois) anos e 

seguem as orientações legais quanto à carga horária.  

Seguindo o curso da história, com a transformação de Escola Técnica em 

Centro de Educação Tecnológica, em 1998, o campus de Fortaleza iniciou o 

processo de verticalização na oferta de cursos. De início, em 1999, criou dois cursos 

superiores de tecnologia: Mecatrônica, com duas ênfases, uma em Mecânica e outra 

em Eletrotécnica; e o de Telemática, também com a mesma organização, 

englobando Telecomunicações e Informática. Com a vinda da comissão de 

avaliação do MEC, foi recomendada a retirada das ênfases em ambos os cursos, 

sendo, até hoje, ofertados com os nomes de Mecatrônica Industrial e de Telemática. 

Com o tempo outros cursos foram sendo criados, cabendo-lhes trabalhar a 

integração entre o saber e o fazer, manter vinculação com o contexto econômico, 

social e cultural e, principalmente:  

 
[...] formar um indivíduo, na sua qualidade de pessoa humana, mais crítica e 
consciente para fazer a história do seu tempo com possibilidade de construir 
novas tecnologias, fazer uso da crítica e da reflexão sobre a sua utilização 
de forma mais precisa e humana, e ter as condições de, convivendo com o 
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outro, participando da sociedade em que vive transformar essa sociedade 
em termos mais justos e humanos. (GRISPUN, 1999, p. 29). 
 

Uma educação que possibilite ao profissional compreender que a aplicação 

e uso das tecnologias devem ter um olhar ético, de modo que os efeitos desse uso 

na sociedade e no trabalho humano levem ao bem-estar da população. 

O CEFETCE, hoje IFCE, iniciou em 2007 a oferta de cursos de licenciatura 

e, como determina a legislação pertinente a esses cursos, sua organização está 

estruturada em quatro núcleos: formação comum, formação didática, formação 

específica e formação em campo específico de atuação e prática profissional, com 

duração de 07 (sete) a 08 (oito) semestres e carga horária dentre 3.100 a 3.880 

horas/aula; e de bacharelado (engenharia) com duração de 05 (cinco) anos e carga 

horária de 4.400 horas aula.  

O governo federal, por meio da Lei nº 12.513/2011, criou o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), cujo objetivo é 

expandir, interiorizar e democratizar a oferta da formação profissional com cursos 

técnicos de nível médio e programas de formação inicial e continuada, ampliando as 

oportunidades educacionais dos trabalhadores (BRASIL, 2011). Nele está prevista 

uma série de subprogramas, projetos e ações de assistência técnica e financeira 

que juntos oferecerão oito milhões de vagas a brasileiros de diferentes perfis nos 

próximos quatro anos. No campus de Fortaleza são ofertados 05 (cinco) cursos 

técnicos por esse programa. 

A oferta de cursos de pós-graduação é relativamente nova no campus de 

Fortaleza. Para o gerenciamento desses cursos foi instituída uma diretoria que, 

coordena os cursos, tanto os de especialização, quanto os de mestrado. Atualmente, 

são colocados a disposição da comunidade interna e externa dois cursos de 

mestrado: Tecnologia em Gestão Ambiental e o de Telecomunicações, além de 

cursos de especialização como o de Educação de Jovens e Adultos. 

A Diretoria de Educação a Distancia faz parte do organograma da Reitoria 

do IFCE e está fisicamente instalada no campus de Fortaleza. Disponibiliza cursos 

de graduação tecnológica, cursos técnicos de nível médio e de especialização, de 

acordo com o Quadro 2, item 3.2. 

Em síntese, no semestre de 2012.2, o campus de Fortaleza contou com 

5.292 alunos matriculados nos diversos níveis e modalidades de ensino, 

contemplados pela instituição, conforme explicitado no Quadro 3.  
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Quadro 3 – Quantidade de cursos ofertados pelo campus de 
Fortaleza em 2012.2 e respectivos níveis e formas de oferta 

NIVEL FORMA DE OFERTA QUANTIDADE 

TÉCNICO 

Integrada 
Concomitante/subsequente 

A distancia (e-TEC) 
PRONATEC 

08 
08 
04 
05 

GRADUAÇÃO 
Tecnológica (presencial e a distancia) 
Licenciatura (presencial e a distancia) 

Bacharelado/Engenharia 

 
09 
04 
 

05 

PÓS-GRADUAÇÃO 
Especialização (presencial e a distancia) 

Mestrado 
03 
02 

Fonte: IFCE (2013b). 

 

O campus também conta com uma Diretoria de Extensão e Relações 

Comunitárias, que desenvolve projetos para a comunidade, com a participação de 

professores e alunos do campus, já especificados no item 3.2. 

 

3.2.1 O PROEJA no Campus de Fortaleza 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Brasil, tem sido um tema 

recorrentemente discutido nos encontros sobre os direitos à educação. Com o 

objetivo de alfabetizar as pessoas que de alguma forma ficaram excluídas da escola 

ou mesmo que a abandonaram, vários programas foram criados, dentre eles, em 

1967, o Movimento Brasileiro pela Alfabetização (MOBRAL), que objetivava apenas 

uma alfabetização funcional, pela aquisição de técnicas elementares de leitura, 

escrita e cálculo; paralelamente, grupos que atuavam na educação popular 

continuavam a alfabetização de adultos, dentro da linha mais crítica iniciada por 

Paulo Freire.  

Após a extinção do MOBRAL, em 1985, surgiu a Fundação Nacional para 

Jovens e Adultos (FUNDAÇÃO EDUCAR) que, em 1990, deixou de existir. Outras 

leis, planos e programas, foram editados, buscando contribuir para a efetiva inclusão 

de jovens e adultos na escola e na vida social. Dentre os marcos legais destacam-

se: a Constituição Federal de 1988, que coloca como dever do Estado a educação 

de jovens e adultos e determina a garantia do “Ensino fundamental obrigatório e 

gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta para todos os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria” (BRASIL, 1988, p. 35); as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional; o Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania e o Plano 
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Nacional de Educação (PNE), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

de Jovens e Adultos; os Parâmetros Curriculares Nacionais da EJA (PCN), como 

referencial para a organização do trabalho pedagógico, tentando com isso garantir o 

direito à educação àqueles que durante décadas têm sido vítimas de políticas 

populistas e discriminatórias.  

Em 2005, o governo federal editou o Decreto nº 5.478, substituído pelo 

Decreto nº. 5.840, de 14 de julho de 2006, instituindo o Programa de Integração da 

Educação Profissional à Educação Básica (nível médio) na Modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos (PROEJA), cuja finalidade é a formação, qualificação e/ou 

habilitação, de profissionais para o mercado de trabalho.  

O PROEJA, em essência, tem três grandes funções: reparadora, ou seja, o 

reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano 

(RESOLUÇÃO CNE/CEB nº 1/2000); equalizadora e a função permanente 

(qualificadora) (BRASIL, 2000; DELORS, 2005).  

Essa premissa é referendada pelo Conselho Nacional de Educação, que 

defende práticas educativas que “[...] transcendam os espaços formais da 

escolaridade e conduzam à realização de si e ao reconhecimento do outro como 

sujeito” (BRASIL, 2000, p. 1). 

O programa é desenvolvimento por meio dos seguintes cursos (art. 1º, 

parágrafo único): “I – formação inicial e continuada de trabalhadores; II – educação 

profissional técnica de nível médio.” (BRASIL, 2004, p. 10).  

Por esse decreto, o governo federal impôs aos antigos CEFETs a missão de 

ofertar cursos técnicos integrados à educação básica (nível médio) na modalidade 

de educação de jovens e adultos, como forma de atender às demandas sociais por 

educação pela grande fração da sociedade historicamente excluída da escola e do 

trabalho pelas mais diversas razões.  

No processo de implantação, a SETEC/MEC organizou, regionalmente, 

encontros com os diretores de ensino, gerentes de área, coordenadores 

pedagógicos e coordenadores de cursos para discutir a política de implantação do 

PROEJA. O CEFETCE designou uma comissão de implantação composta pelos 

segmentos citados que após várias reuniões decidiu sobre os cursos que seriam 

ofertados: Telecomunicações; Refrigeração e Climatização, em Fortaleza; Mecânica 

Industrial em Juazeiro do Norte, Integrado em Eletrotécnica no Cedro. 
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Foi criada uma subcomissão para elaborar o projeto de implantação do 

PROEJA no CEFETCE, e outra, em cada unidade de ensino, para a elaboração do 

Projeto Pedagógico dos cursos a serem ofertados. 

Foram realizadas capacitações com professores interessados e/ou indicados 

pelas diretorias das três unidades participantes do programa, sob a gerência da 

Coordenação de Estudos e Pesquisa na Educação de Jovens e Adultos (CEPEJA) 

da Universidade Estadual do Ceará. A adesão foi baixa, comparecendo apenas os 

indicados pelos gestores de ensino. 

O campus de Fortaleza oferece cursos técnicos nessa modalidade em dois 

eixos tecnológicos: Controle e Processos Industriais (curso de Refrigeração e 

Climatização) e Informação e Comunicação (curso de Telecomunicações) com carga 

horária dividida entre a formação geral 1.200 (mil e duzentas) horas e específica de 

800 (oitocentas) a 1.200 (mil e duzentas) horas, dependendo do eixo tecnológico do 

qual o curso faz parte. Esses cursos têm um ciclo de formação de 3 (três) anos. 

Importante esclarecer que o curso de Telecomunicações teve sua oferta 

suspensa desde 2011, atendendo, atualmente, os alunos em processo de conclusão 

de curso. Essa decisão foi tomada devido à necessidade de reformulação do curso. 

A mesma já está concluída, mas o curso ainda não foi reativado. 

Para o curso de Refrigeração e Climatização foram abertas 30 vagas e 

matriculados 20 alunos neste semestre 2013.1, porém, está sendo discutida a 

suspensão de novas vagas, com a proposição de criação de um novo curso no 

mesmo eixo tecnológico. Tal atitude deve-se à falta de professores nessa área, por 

questão de aposentadoria, além da precariedade de laboratórios e oficinas para o 

desenvolvimento das práticas curriculares.  

 

Quadro 4 – Número de professores, por curso, com respectiva qualificação no 
período de 2007.2 a 2013.1, no IFCE campus de Fortaleza 

Curso Graduação Especialização Mestrado Doutorado 
Pós-

doutorado 

Telecomunicações  01   01 

Refrigeração e 

Climatização 
99 - 20 07 - 

Fonte: IFCE (2013b). 

 

Há uma rejeição latente por parte da maioria dos professores em trabalhar 

com essa modalidade de ensino e, consequentemente, com o segmento que a 
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compõe. O processo de lotação de professores para atuar nessa modalidade de 

ensino, ainda hoje, é de convencimento. Por esses cursos já passaram diversos 

professores, alguns deles com regência em apenas um semestre, alegando não 

saberem lidar com uma clientela tão heterogênea, em relação a saberes, 

experiências e conhecimentos, além da diversidade da faixa etária. Há de se colocar 

que uns poucos continuam fazendo um trabalho reconhecidamente competente e 

com satisfação.  

Quanto aos alunos, muitos abandonam os cursos, pelos mais diversos 

motivos; outros permanecem cursando apenas algumas disciplinas, para não 

perderem a ajuda que recebem em forma de bolsa benefício, o que eleva o índice de 

retenção, e pouquíssimos são os que concluem os cursos.  

Os resultados alcançados na modalidade de educação de jovens e adultos, 

referentes à retenção, à evasão e à eficácia são preocupantes. As tabelas 1 e 2 

apresentam números absolutos e relativos aos cursos de Refrigeração e 

Climatização e de Telecomunicações por ciclos de matrícula.  

 

Tabela 1 – Desempenho do curso de Refrigeração e Climatização por ciclo de 
matricula 

2007.1  2007.2  2008.1  2008.2  2009.1  2009.2  CONCLUIDOS     EFICÁCIA  RETENÇÃO  EVASÃO  

29  24  20  19  18  17  0     0,0%  58,6% 41,4%  

2007.2  2008.1  2008.2  2009.1  2009.2  2010.1  CONCLUIDOS     EFICÁCIA  RETENÇÃO EVASÃO  

29  23  22  21  18  15  0     0,0%  51,7% 48,3%  

2008.1  2008.2  2009.1  2009.2  2010.1  2010.2  CONCLUIDOS     EFICÁCIA  RETENÇÃO EVASÃO  

26  19  18  16  15  14  2     7,7%  46,2% 46,2%  

2008.2  2009.1  2009.2  2010.1  2010.2  2011.1  CONCLUIDOS     EFICÁCIA  RETENÇÃO EVASÃO  

30  26  24  22  19  19  2     6,7%  56,7% 36,7%  

2009.1  2009.2  2010.1  2010.2  2011.1  2011.2  CONCLUIDOS     EFICÁCIA  RETENÇÃO EVASÃO  

30  28  24  20  14  11  0     0,0%  36,7% 63,3%  

2009.2  2010.1  2010.2  2011.1  2011.2  2012.1  CONCLUIDOS     EFICÁCIA  RETENÇÃO EVASÃO  

26  23  19  18  18  15  0     0,0%  57,7% 42,3%  

 MÉDIA 2,4%  51,3% 46,4%  

Fonte: IFCE (2013c). 
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Há de se notar o alto índice de evasão de alunos desse curso e o baixíssimo 

índice de eficácia durante a oferta de 06 (seis) ciclos de matrícula, chegando-se à 

conclusão que todo o esforço despendido por professores e alunos não tem 

mostrado a produtividade esperada e que os investimentos institucionais estão 

sendo mal administrados ou utilizados. Contudo, espera-se que esse cenário se 

modifique diante do número de professores que concluíram ou estão a concluir os 

cursos de mestrado e doutorado com foco nessa modalidade de ensino, mesmo 

porque o IFCE tem sido campo de pesquisa para as dissertações e teses defendidas 

ou a defender, possibilitando por meio dos resultados das investigações o 

conhecimento da realidade a ser transformada, vivenciada, ajustada. 

 

Tabela 2 – Desempenho do curso de Telecomunicações por ciclo de matrícula 

2007.1  2007.2  2008.1  2008.2  2009.1  2009.2  CONCLUIDOS     EFICÁCIA  RETENÇÃO  EVASÃO  

29  26  22  21  18  17  7     24,1%  34,5%  41,4%  

2007.2  2008.1  2008.2  2009.1  2009.2  2010.1  CONCLUIDOS     EFICÁCIA  RETENÇÃO  EVASÃO  

25  19  16  15  14  13  0     0,0%  52,0%  48,0%  

2008.1  2008.2  2009.1  2009.2  2010.1  2010.2  CONCLUIDOS     EFICÁCIA  RETENÇÃO  EVASÃO  

30  24  18  16  14  14  0     0,0%  46,7%  53,3%  

2008.2  2009.1  2009.2  2010.1  2010.2  2011.1  CONCLUIDOS     EFICÁCIA  RETENÇÃO  EVASÃO  

30  26  23  19  19  15  4     13,3%  36,7%  50,0%  

2009.1  2009.2  2010.1  2010.2  2011.1  2011.2  CONCLUIDOS     EFICÁCIA  RETENÇÃO  EVASÃO  

28  18  15  12  10  9  2     7,1%  25,0%  67,9%  

2009.2  2010.1  2010.2  2011.1  2011.2  2012.1  CONCLUIDOS     EFICÁCIA  RETENÇÃO  EVASÃO  

30  24  21  19  14  13  9     30,0%  13,3%  56,7%  

MÉDIA 12,4%  34,7%  52,9%  

Fonte: IFCE (2013c). 

 

A realidade do curso de Telecomunicações não apresenta diferença que se 

possa dizer significativa em comparação à do curso anterior. O índice de eficácia 
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continua baixo, embora um pouco melhor que o do outro curso; há retenção com 

uma baixa queda, mas com aumento do percentual de evasão.  

Diante da gravidade da situação, existem variáveis diversas relativas a 

aspectos de foro individual (discente) como institucional. Dentre os mais comuns, no 

primeiro caso, poderão estar: frustração das expectativas em relação ao curso; falta 

de conhecimento prévio sobre o curso; deficiência na educação básica; repetência 

recorrente em determinadas disciplinas; falta de empatia com professores; 

dificuldades financeiras; difícil acesso à instituição; transferência de domicílio e /ou 

de local de trabalho; necessidade de atender a compromissos familiares; problema 

de saúde do indivíduo ou de familiares; falta ou deficiência de transporte.  

Em relação aos aspectos que envolvem a instituição: metodologia 

inadequada, critérios de avaliação impróprios; dissociação entre a teoria e a prática; 

desrespeito entre professor e aluno; docentes sem formação pedagógica para lidar 

com o segmento específico; alta cobrança na avaliação ou cobrança indevida; matriz 

curricular desatualizada; mudança de matriz no meio do curso; alto número de 

disciplinas por semestre; conteúdos repetidos ou sem continuidade entre as 

disciplinas; horário de início das aulas; indisponibilidade de equipamentos; 

laboratórios mal equipados; espaço físico disponível para as atividades de ensino 

inadequado; salas de aula sem iluminação, acústica e luminosidade adequadas; 

falta de um espaço de convivência; acervo bibliográfico insuficiente; falta de 

motivação docente; desvalorização da docência, enfim fatores que interferem no 

bom desenvolvimento das atividades de ensino e de aprendizagem e na vivência de 

um currículo no seu sentido mais amplo. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Eleger como temática o PROEJA como espaço de formação docente exige 

uma revisão de literatura sobre o currículo e formação docente. O intuito consiste em 

obter elementos que possibilitem compreender a complexidade da constituição da 

formação dos professores que desenvolvem sua prática pedagógica no PROEJA. 

Por intermédio da forma como os docentes concebem e organizam o currículo, a 

partir da seleção de objetivos, conteúdos, métodos, técnicas e recursos didáticos. 

O recorte teórico nesta área deve-se ao fato de considerá-la como uma 

dimensão basilar da educação sem, contudo, deixar de privilegiar uma perspectiva 

sistêmica entre os diversos elementos que a constituem como um todo.  

Em vista disso, fez-se a revisão dos estudos sobre a história do currículo, 

sua evolução, concepção e organização social como também os pressupostos e 

implicações com a formação docente na perspectiva de Silva (2002a, 2002b), 

Moreira (2005), Apple (1982), Giroux (1999), Sacristan (2002), Nóvoa (1992), 

Ibernon (2004), Machado (2008), Pimenta e Anastasiou (2002), Macedo (2011) entre 

outros. 

Neste capítulo, discutem-se teorias, conceitos relacionados ao currículo e 

formação docente, considerando-se as principais perspectivas. No sentido de melhor 

organizar essa discussão, formalizou-se os sub-tópicos: Currículo e formação: 

âncoras do ensino; Breve relato sobre a história do currículo; Teorias do currículo; 

Formação e profissão docente; Currículo e Formação e contribuições de Vygotsky 

(1998a), possíveis aproximações na prática docente. 

 

4.1 Currículo e formação: âncoras do ensino 

 

Sobre a história do currículo, abre-se um espaço para compreender sua 

inserção social bem como sua trajetória no âmbito da cultura. 

A teoria de Vygotsky foi estudada na perspectiva de explicitar a prática 

pedagógica que se manifesta no interior da sala de aula. Acrescente-se a isso, o fato 

de sua fundamentação ancorar-se na Teoria Cognitivista Sociocultural baseada na 

epistemologia dialético-materialista, com a preocupação voltada para os aspectos 

político-sociais. Daí sua importância, para dar conta das funções cognitivas 

complexas de um sujeito histórico, ou seja, contextualizado.  
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4.1.1 Breve relato sobre a história do currículo 

 

O pensamento curricular como organização do quê, para quê e para quem 

deveria formar origina-se da escola clássica, com os gregos. Na Idade Moderna esta 

organização já era tratada por Comenius, em sua Didática Magna. 

Porém, como campo de conhecimento, o currículo surgiu nos anos vinte nos 

Estados Unidos com a massificação do ensino. Este fenômeno estendeu-se a quase 

todos os países capitalistas em decorrência da crise econômica mundial em 1920, 

em processo de expansão cultural. 

Nesse sentido, a educação se reorganiza tendo como finalidade adequar-se 

ao processo em construção, sobretudo às necessidades do mundo do trabalho, 

ofertando uma demanda de pessoal escolarizado a fim de colaborar com o 

crescimento econômico. 

A partir da década de 1960, surge o desenvolvimento de reconceitualização 

curricular que se contrapõe ao currículo tecnicista, centrando a problemática 

curricular na discussão político-sociológica, buscando desvelar as implicações do 

currículo com a estrutura do poder sócio-político e econômico. 

O principal teórico da Nova Sociologia da educação, Michael Young8, 

juntamente com outros teóricos, critica o currículo vigente com base em análises 

sociológicas e históricas. Para esse autor, o conhecimento escolar e o currículo 

existente passam a ser vistos nas instituições escolares como meio de lutas e 

disputas inter-grupos a fim de definir qual o conteúdo a ser oficializado. A questão 

básica é verificar a conexão entre conhecimento, currículo e poder. Nesse sentido, 

Michael Apple (1982), destacou a relação existente entre dominação econômica 

cultural e o currículo escolar. Essa dinâmica buscava demonstrar como a sociedade 

capitalista afeta à educação. A preocupação era denunciar que as escolas por meio 

do currículo oculto9 produzem e reproduzem as injustiças sociais. É importante 

destacar a relação entre o que ensinar (seleção do currículo) com a organização 

hierárquica da sociedade, mais a atenção dos estudiosos da política curricular com 

                                                             
8 Michael Young (Manchester, 9 de agosto de 1915 – 14 de janeiro de 2002) foi um sociólogo,  

político e ativista social britânico, precursor da nova sociologia da educação na Inglaterra, a qual 
coloca como foco central da investigação sociológica a seleção e transmissão do conhecimento 
escolar. (MCHAEL..., 2013). 

9 O currículo oculto, segundo Robert Dreenben, em seu livro intitulado On What is Learned in School 
(1968), é percebido como o conjunto dos conhecimentos implícitos oriundo de tudo que faz parte do 
conhecimento explícito legitimado pelo próprio currículo. 
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relação ao contexto e aos determinantes socioculturais, políticos e econômicos que 

são preservados atualmente. 

No Brasil, o pensamento curricular se difunde a partir da década de 1980, 

sendo influenciado pelo modelo norte-americano. Os Estados Unidos, ao importá-lo 

da Inglaterra, fizeram as alterações necessárias para sua realidade.  

Evidentemente, a realidade do pensamento sobre educação, currículo e 

formação sofreu e sofre alterações no tocante a vinculação aos processos históricos, 

a dependência da orientação filosófica, do direcionamento político e didático-

pedagógico ao longo de seu desenvolvimento e construção. Entretanto, suas 

formulações distintas, semelhantes e ou contraditórias abrem possibilidades para 

outros entendimentos na geração e evolução do conhecimento. 

Nesse âmbito entram em cena paradigmas, teorias, conceitos que imprimem 

direções e indagações sobre a(s) realidade(s) que se deseja investigar. Há que se ir 

além da superficialidade cotidiana, no intuito de se verificar como as manifestações 

teóricas ali introjetadas respaldam um projeto de manutenção e ou transformação da 

realidade social.  

Assim, é preciso ressaltar que a mudança pautada em princípios, diretrizes, 

propostas que servem de suporte a uma perspectiva de mais igualdade social 

depende também dos sujeitos humanos que fazem suas escolhas e compromissos 

sócio-individuais diante do mundo. Dessa forma, é importante destacar que um 

projeto de formação humana potencializado pela educação, particularmente pelo 

currículo, se efetiva por meio das teorias da educação e do currículo, que, segundo 

Silva (2002a) dependem da forma como os diferentes autores as definem no sentido 

de compreenderem a(s) realidade(s). 

 

4.1.2 Teorias do currículo 

 

Nessas teorias, o currículo caracteriza-se como um artefato que seleciona e 

organiza os conhecimentos em um determinado tempo da história. Assim, vai-se 

configurando como um termo de multissignificados no qual se confrontam 

culturalmente as visões de mundo. 

O estudo das teorias do currículo na perspectiva de Silva (2002a) é um 

contributo fundamental, uma vez que imprime consistência à prática educacional. 
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Em vista disso, sugere-se uma leitura aprofundada dos fundamentos dessas teorias, 

remetendo o leitor à obra citada.  

As teorias tradicionais encontram sua expressão a partir do currículo fabril 

de Bobbit (1918), passando pelo modelo técnico-linear de Ralph Tyler (1949) e 

chegando até hoje, instrumentalizadas na precisão dos objetivos de ensino, nos 

procedimentos e métodos que possam mensurar rigorosamente a aprendizagem. 

Destacam também o planejamento, a organização e a eficiência dos conteúdos da 

aprendizagem publicados por meio das “propostas curriculares” que chegam as 

instituições de ensino como pacotes para serem aplicados pelos professores em 

suas salas de aula. Assim, o conhecimento apresentado como técnico-científico, 

supostamente desinteressado, privilegia ajustes, adaptação e transmissão do 

ensino. 

As teorias críticas, foram influenciadas pelas teorias críticas mais gerais 

sobre educação, concernentes à ideologia e a reprodução. Inspiravam-se em 

significados interpretativos que os sujeitos atribuem as experiências pedagógicas e 

curriculares. Essa perspectiva constitui-se a mais radical das teorias críticas. 

Ademais, ressaltam que o conhecimento não é selecionado de forma natural, 

atendem às tradições culturais dos grupos dominantes, reforçando a desigualdade 

do conhecimento escolar entre a formação de elites e a educação popular. Enfim, as 

teorias críticas questionam sobre a quais interesses o currículo escolar procura 

servir, ao grupo dominante ou das camadas populares. 

As teorias pós-críticas, defendem um currículo que priorize a construção da 

subjetividade dos sujeitos a partir da linguagem, dos discursos, textos, sentidos, na 

tentativa de construir o valor da identidade, da diferença focando as manifestações 

culturais, as questões de gênero, etnia, raça, sexualidade, temas cotidianamente 

vividos, contudo, tratados oficialmente como temas transversais no currículo 

educacional. 

Para Silva (2002a) a perspectiva das teorias pós-críticas nos faz lembrar que 

o acesso ao currículo hegemônico como princípio de igualdade só será garantido, 

quando o currículo existente puder refletir sobre as formas pelas quais a diferença é 

produzida. Dessa forma percebe-se a necessidade de reflexão sobre os sentidos do 

currículo, sua inserção nas ações educativas, bem como sobre os contextos nos 

quais é construído. Para Sacristán (1995), os currículos são a expressão do 

equilíbrio entre interesses e formas do sistema educativo num momento histórico. O 



 
47 

 

currículo é uma opção configurada historicamente, cumprindo uma tarefa a partir de 

um nível de análise político-social como também a partir do ponto de vista de sua 

instrumentação “mais técnica”. 

Advém daí, a compreensão do currículo com suas dimensões técnica, 

política, humana, com seus diferentes segmentos escolares, com seus diferentes 

ciclos de ensino, com seus saberes científicos e cotidianos, moldado por ideias 

lineares e por inúmeros binarismos, provenientes da ciência moderna que com sua 

lógica fragmentada não conseguiu mover o diálogo entre as concepções 

universalistas e particulares do conhecimento. Essa racionalidade técnico-

instrumental disseminada pelo currículo combina-se com as práticas imobilistas de 

não se enfrentarem os conflitos de interesses, as contradições existentes no 

ambiente escolar, podendo materializar-se por meio de práticas recorrentes nas 

quais há um apelo homogeneizante baseado apenas na oralidade, ou no registro 

escrito; ora na exibição de vídeos descontextualizados ou na rotinização de slides; 

ora na mecanização das práticas laboratoriais sem roteiros prévios e sem relatórios 

críticos descritivos; ora na demonstração de fórmulas, teoremas e sistemas sem a 

compreensão convincente dos conceitos e princípios técnico-científicos.  

É bom lembrar que todas essas práticas são produzidas por meio de 

concepções de linguagem e reveladas por meio das ações, emoções e posturas que 

os sujeitos envolvidos representam. Portanto, de uma forma ou outra, esses sujeitos, 

assumem um compromisso com a linguagem, com o conhecimento e com a vida, 

numa perspectiva de manutenção e ou de transformação da realidade. 

A esse respeito, Apple (1982, p. 214) adverte: 

 
A linguagem supostamente neutra de uma instituição, ainda que se baseie 
em dados altamente especulativos e possa ser aplicada sem ser realmente 
adequada, fornece uma estrutura que legitima o controle de indivíduos ou 
de um grupo. 

 

Nessa perspectiva, percebe-se que a linguagem não é pura, nem inocente 

como parece ser. Produz e dissemina o conhecimento pela gramática social do 

currículo formando a consciência dominante ou dominada dos indivíduos (SILVA, 

2000a). Em todas as áreas do conhecimento e, sobretudo, na educação, que tem 

como finalidade a formação humana, não há escolhas. Todos estamos permeados 

por linguagens curriculares que constroem nossa história, documentam a nossa 

identidade por toda uma trajetória de vida (SILVA, 2000a). 
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Nesse sentido, os professores nem sempre se dão conta de refletir sobre 

algumas premissas aparentemente “naturais”, porém, carregadas de ambiguidades 

e que intencionalmente ou não, podem influenciar: 

 
Sentidos contrários, uma vez que muitos dos elementos e das marcas 
tendencialmente neoliberais ou se circunscreveram aos discursos 
enquadradores à promulgação das políticas ou porque, mesmo quando 
aplicados, os seus resultados não foram semelhantes aos dos países onde 
tiveram sua gênese. (ALVES, 2006, p. 9). 

 

Prova disso é a prerrogativa de “educação para todos”, enaltecida e 

difundida em âmbito nacional e internacional, por meio de discursos que formulam 

politicas educativas influenciadas por tendências de sentidos opostos:  

 
[...] continuar e expandir o Estado em termos de realização de uma maior 
igualdade de oportunidades e de democratização da educação pública, 
mas, simultaneamente, tentar reduzir esse mesmo Estado, abrindo o campo 
da educação à iniciativa privada e à concretização de uma maior liberdade 
de ensino. (AFONSO, 1997 apud ALVES, 2006, p. 9). 

 

Giroux (1999) percebe o currículo por meio da noção de política cultural. O 

currículo é um espaço que deve se envolver com as sérias ameaças que as escolas, 

esferas culturais críticas e a própria situação da democracia enfrenta no país. Em 

vista disso, deve refletir sobre a temática do racismo, do sexismo, da pobreza, da 

ecologia, a fim de não corroborar com práticas sociais que violentam e subjugam o 

conhecimento, a vontade das pessoas e dos grupos que lutam organizadamente 

contra os problemas que representam uma ameaça a uma cultura comum. 

Nesse sentido, Sacristán (2002), adverte que a compreensão de currículo, 

requer um posicionamento sobre o tratamento ou não de uma cultura comum 

porque: 

 
Para decidi-la será imperativo considerar quais de seus conteúdos servem à 
igualdade necessária, naquela competência cultural sobre a qual não se 
podem fazer distinção, e decidir que outros métodos não são essenciais, 
nos quais se possam fazer diferenciações sem violar o princípio da 
igualdade básica. O problema é difícil de resolver e depende de um diálogo 
profundo na sociedade. (SACRISTÁN, 2002, p. 247). 

 

A intenção desse diálogo sociocultural deve ser coordenada pelo projeto 

político educacional que, tendo como função influenciar as decisões tomadas na 

escola e nos demais níveis educacionais, materializa-se no currículo, núcleo do 
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sistema educacional no qual transita as posições político-culturais, as políticas 

educacionais, as decisões normativas e as de natureza didático-pedagógica. 

Dessa forma, a partir da literatura consultada, entende-se o currículo 

educacional como um campo de conhecimento e poder, envolvido desde as 

determinações políticas e sociais globais até as políticas contextuais e locais, 

implicando com o privilégio de selecionar os referenciais epistemológicos e 

metodológicos que serão transmitidos de acordo com os interesses do grupo 

dominante. 

Assim, não é de se estranhar que todo o emaranhado dos pressupostos 

curriculares somado a um leque de opções de concepção, formato, modelos de 

execução e de avaliação, controlado pelas regulamentações dos órgãos 

competentes, possam incidir sobre o sujeito a quem se destina formar sem provocar-

lhe posições diversas: conformismo, acomodação, conflito, resistências e 

contradições. 

Nesse sentido, ao mesmo tempo que o currículo se presta para manter os 

privilégios de grupos dominantes por meio da ideologia e da cultura, também pode 

exercer, por meio das resistências e lutas da organização popular, uma perspectiva 

de mudança pois, no dizer de Moreira (2007, p. 75), “No currículo desenvolvem-se 

representações, codificadas de forma complexa nos documentos, a partir de 

interesses, disputas e alianças e decodificas nas escolas, também de modo 

complexo, pelos indivíduos nelas presentes.” 

 

4.2 Formação e profissão docente 

 

A formação dos professores a partir do século XIX e fundamentalmente no 

século XX tornou-se um fenômeno implicado com o desenvolvimento econômico, 

uma vez que a exigência por uma mão de obra instruída requisitava, paralelamente 

ao desenvolvimento dos sistemas nacionais de educação, a institucionalização da 

formação dos professores. 

Na Europa, antes da institucionalização das Escolas Normais, a formação 

inicial dos professores creditava-se pelas ordens religiosas que permitiam exercer o 

ofício de mestre. Posteriormente o Estado assumiu a regulamentação de formação 

docente, determinando as regras, os valores e o perfil profissional de acesso à 

profissão. 
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Vale ressaltar que o espaço europeu no percurso de conceber preparadores 

de seus quadros docentes pautados em ordens religiosas e na ação do Estado 

influiu outras nações. 

No Brasil, tal preocupação se deu de forma semelhante envolvendo o 

sentido da formação. Entretanto, a nossa tradição pedagógica refere-se à formação, 

localizando-a em aparatos tecnológicos e didáticos, ora com enfoques no processo 

de ensino e os produtos da aprendizagem, realizados por meio dos “pacotes 

instrucionais” até a década de 1960; ora nos estudos denominados críticos a partir 

de 1970, realçando o papel político da formação à medida que tratam das relações 

entre Estado, hierarquia social, ideologia e educação (SANTOS, 2002). 

Nóvoa (1999) adverte que a história da docência sofre as transformações 

provocadas nos campos político, econômico, social e cultural vividas em cada 

momento da história e por conseguinte tende a configurar novos interesses, novas 

investigações em torno do tema formação. 

Depois da década de 1990, constatou-se que a questão da formação de 

professores ganha importância com a instituição das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, Resolução 

CNE/CP nº1/2002. No Art. 6º dessa resolução, são indicadas as competências a 

serem consideradas para a construção de projeto pedagógico dos cursos de 

formação dos docentes, conforme se seguem: 

 

(I) - Ao comprometimento com os valores inspiradores da sociedade 
democrática;  
(II) - à compreensão do papel social da escola;  
(III) - ao domínio dos conteúdos a serem socializados, aos seus 
significados em diferentes contextos e sua articulação interdisciplinar;  
(IV) - ao domínio do conhecimento pedagógico;  
(V)  - ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem o 
aperfeiçoamento da prática pedagógica;  
(VI) - ao gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. 
(BRASIL, 2002, p. 3). 

 

De acordo com Rios (2001), ao expressar-se, uma “arte” do docente 

revelada em sua competência aponta uma dimensão que requer criação, 

sensibilidade articulada à razão. Entretanto, se for ignorada a sua inserção num 

contexto sócio-político, é-lhe atribuído um significado empobrecedor, repetitivo, 

ausente de reflexão. Nesse sentido assemelha-se ao discurso das políticas 

neoliberais que se utilizam da linguagem de maneira neutra, uniforme, dificultando 
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que as práticas criativas e complexas se operacionalizem por meio de uma 

concepção de linguagem que “Resgata o homem como produtor e não como 

consumidor” (FRIGOTTO, 1990, p. 155) de um sistema abstrato de formas.  

No plano da formação pedagógica dos professores a literatura apresenta 

quatro teorias da formação: 

 

 Teoria da Formação Formal – preocupa-se com o desenvolvimento das 
faculdades psíquicas e dos processos intelectuais por meio dos conteúdos 
no exercício do aprender a aprender. 

 Teoria da Formação Categorial – compreende a formação como um 
processo dialético no qual a reflexão é uma atividade básica para 
compreender, sentir e praticar o desenvolvimento do pensamento cognitivo. 

 Teoria Dialogística da Formação – concebe a formação com um 
processo de liberdade e de autorrealização pessoal. 

 Teoria de Formação Técnica – valoriza mais os aspectos objetivos da 
formação do que mesmo o desenvolvimento humano. (MENZE, 1980 apud 
GARCIA 1999, p. 31). 

 

Dessas teorias derivam-se as orientações conceituais elaboradas de acordo 

com uma ou mais teorias da formação. Essas orientações apresentam-se em cinco 

modalidades: 

a) Orientação Acadêmica – oportuniza uma formação especializada, 

ressaltando a importância do domínio dos conteúdos científicos e 

culturais numa abordagem denominada enciclopédica. A outra 

abordagem denominada compreensiva, concebe o professor com um 

intelectual, capaz de dominar o conteúdo e a forma de orientá-lo, tendo 

em vista a transformação de como ensinar o conhecimento. 

b) Orientação Tecnológica – Evidencia o desenvolvimento de competência 

e as destrezas necessárias para o ensino, no qual o professor é visto 

como um técnico que prioriza princípios e práticas dos estudos 

científicos. A competência é definida na ação. 

c) Orientação Personalista – Voltada para o caráter pessoal do ensino e do 

professor como o recurso mais importante uma vez que aprende e 

ensina por meio de sua autodescoberta, de sua ação na sociedade com 

o desenvolvimento de outras pessoas. 

d) Orientação Prática – Concebe a formação como um modelo que se 

desenvolve por meio da observação e da experiência. Esta visão do 

ensino demonstra que a experiência só é suficiente dependendo da 
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qualidade. Isto é, para desenvolvê-la, os indivíduos ou grupos devem 

possuir estruturas conceituais, as quais dão sentido a tais experiências. 

Nessa perspectiva há duas abordagens – a abordagem tradicional e a 

reflexiva sobre a prática tradicional, há uma disjunção entre teoria e 

prática, considerando a prática como fundamental para a apreensão do 

ofício do professor. Na reflexiva sobre a prática, a reflexão é o elo 

presente aplicado nos programas de formação como subsídio para 

situações complexas. 

e) Orientação Social Reconstrucionista – Compreende que a reflexão 

incorpora um compromisso mais justo e democrático com as práticas 

educativas na formação dos professores, articulada com orientações da 

teoria crítica no sentido de romper com a prática da racionalidade 

técnica. Nessa orientação os programas de formação devem 

desenvolver propostas condizentes com as realidades culturais e sociais 

dos professores. 

A discussão relativa à formação dos professores, tanto pelos estudiosos, 

quanto pelos políticos a ela destinadas, e também quanto aos sentidos atribuídos a 

essa formação mobiliza expectativas acadêmicas. Para Nóvoa (2004), a formação é 

um ciclo que “abrange a experiência do docente como aluno (educação base), como 

aluno-mestre (graduação), como estagiário (práticas de supervisão) como iniciante 

(primeiros anos da profissão) e como titular (formação continuada)”. O autor citado 

ao vincular o termo experiência com as diversas situações basilares pelas quais 

pontua a formação docente, parece querer indicar que o professor aprende a ensinar 

por meio de uma articulação de experiências. 

A origem da abordagem da formação do professor com base na reflexão 

sobre a experiência e ou sobre sua própria prática, remonta a Dewey (1989 apud 

GARCIA, 1999, p. 41) “Que 1933, se referia ao ensino reflexivo como aquele [...] que 

examina cuidadosamente suas crenças e ou forma de conhecimento [...] à luz dos 

fundamentos que lhe são subjacentes.” 

Associados à ideia da epistemologia da prática, que discute os saberes 

docentes e advoga a prática como lócus de formação, encontram-se Tardif (2002), 

Pimenta e Anastasiou (2002), entre outros. Nessa perspectiva os saberes docentes 

seriam o núcleo vital no interior da prática, num diálogo com a situação vivida e com 

o currículo acadêmico. 
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Nesses termos, o professor deverá assumir sua condição de autor, 

compreendendo que o conhecimento histórico de sua formação é uma experiência 

singular e coletiva que poderá ser reelaborada, dando corpo “A um exercício 

autônomo da profissão docente” (NÓVOA, 1995, p. 26), uma vez que acontece num 

espaço sócio cultural e histórico, implicando questões complexas, contraditórias e de 

natureza diversa. Entretanto, o que se percebe é que essas especificidades impõem 

uma heterogeneidade curricular nem sempre respeitada por quem elege os saberes 

curriculares da formação, uma vez que os saberes curriculares nem sempre são 

desestruturados por meio da resistência e subversão, promovendo o currículo pelos 

conceitos de emancipação e libertação. 

Para Moreira (2004), o produto de emancipação da classe trabalhadora 

passa pela classe. Isto é uma proposta de formação que desenvolve a capacidade 

docente de lidar com a cultura e experiência da classe trabalhadora bem como pelas 

condições básicas de uma ação docente centrada nas necessidades dos alunos e 

dos próprios professores. 

Segundo Machado (2006), inspirada em Tardif, o saber da experiência 

constitui-se como o núcleo basilar do saber docente, uma vez que incorpora no 

exercício da prática todos os outros saberes que lhes são externos e que não foram 

produzidos na intimidade da prática. 

Embora os saberes da experiência constituam-se relevantes para o trabalho 

da docência, por que esse saber prático ainda é visto como uma categoria inferior? 

São fragmentos de memórias escravocratas? Ou marcas de um currículo disjuntivo 

que, ao separar-se em partes, efetiva um jogo limitado, perdendo a concepção do 

trabalho como um todo? Ou seria alienação, uma vez que exclui o seu produtor de 

uma compreensão sistêmica? 

No caso do PROEJA, modalidade de educação na qual se indaga como se 

dá a formação de professores a partir de sua prática em sala de aula, Fartes e 

Gonçalves (s/d) advertem que, mesmo que a valorização dos saberes docentes 

esteja contemplada na proposta referente as experiências pedagógicas dessa 

modalidade de educação, há indícios de que “esses saberes não são reconhecidos 

na prática”. A linearidade e a hierarquização do desenho curricular continua dando 

prioridade ao modelo acadêmico, criticado por Nóvoa (1999). Assim existe uma 

distância entre a proposta sobre as experiências pedagógicas da EJA Integrada à 

Educação Profissional, pois acaba sendo muito mais um discurso sobre a prática do 
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que a própria realidade, o que revela um descompasso entre o currículo escrito e o 

vivido. 

Quanto aos processos de construção da formação docente, Pimenta e 

Anastasiou (2002) afirma que a docência é reconhecida como um campo de 

conhecimentos específicos configurados em quatro grandes conjuntos:  

 
[...] os conteúdos das diversas áreas do saber (das ciências humanas e 
naturais, da cultura e das artes) e do ensino; os conteúdos didáticos 
pedagógicos; [...] os conteúdos relacionados a saberes pedagógicos mais 
amplos do campo teórico da prática educacional, os conteúdos ligados [...] 
ao sentido da existência humana individual, com sensibilidade pessoal e 
social. (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 27). 

 

A autora diz que esses saberes devem ser acionados adequadamente nos 

percursos de formação inicial e contínua do professor e sugere, ainda, que a 

mobilização desses saberes pode ser efetivada por meio da mediação reflexiva, ou 

seja, relacionando a atividade de aprender dos discentes com os conhecimentos que 

foram produzidos socialmente, articulando à aprendizagem do indivíduo à 

aprendizagem coletiva. A autora destaca também que o papel da instituição escolar 

é o de promover a mediação reflexiva sobre o que está ocorrendo na sociedade 

entre todos que compõem a escola, acentuando as diversas formas pelas quais o 

ser humano conhece, isto é, por meio das teorias, do conhecimento elaborado e 

com a experiência. 

Segundo Moreira (2004), a capacitação docente deve contemplar o projeto 

de emancipação da classe trabalhadora a fim de contribuir para um melhor 

rendimento dessa classe. Nessa perspectiva, uma proposta curricular de formação 

docente, deverá primar pelo desenvolvimento da capacidade do professor de lidar 

com a cultura e a experiência de vida da classe trabalhadora, bem como pelas 

condições básicas de uma ação docente centrada nas necessidades dos alunos e 

dos próprios professores. 

Faz-se necessário pontuar que a literatura consultada aborda o fenômeno da 

formação docente como uma questão histórico-social e política pautada num 

conjunto de teorias, de saberes de mediações reflexivas no sentido de colaborar 

para que as aprendizagens socioculturais se efetivem significativamente. 

O esforço de abordar a formação se efetiva compreendendo-a como um 

espaço de produção docente no qual deve existir o desejo partilhado da produção do 

conhecimento mediado por intenções, experiências, saberes instaurados numa 
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cultura, numa sociedade que envolva lutas e políticas no campo da formação, 

voltadas para a construção da profissão. 

Conforme Veiga (2006), a profissionalização docente configura-se como um 

processo considerado complexo de mudança social envolvendo diversos atores com 

visões diferentes.  

Convém destacar que esse enfoque ambíguo decorre da velocidade intensa 

com que a sociedade se transforma e da lógica neoliberal contemporânea 

perpassada nas reformas educacionais que exigem muito do professor. Nesse 

sentido, Giroux (1999) afirma que o papel dos professores precisa ser redefinido 

como intelectuais transformadores, atribuindo ao professor alguns significados: 

 
[...] São partidários, não doutrinários. [...] oferecem sua crença aos outros, 
em uma estrutura que sempre a torna passível de debate e alerta à 
indagação crítica. [...] Deve ter um papel ativo na composição do currículo; 
pensar na inteligência como uma forma de moeda que [permita-lhes] um 
papel na composição política da escola; [...] são conscientes de suas 
próprias convicções teóricas e são formados em estratégias para traduzi-las 
para a prática. Acima de tudo isso significa estar apto para exercer o poder. 
(GIROUX, 1999, p. 26). 

 

Na perspectiva do autor, percebe-se que ao educador é atribuída a função 

de formador de ideias a partir de uma educação crítica e cidadã envolvida na luta 

pela democracia. Esse poder é inerente a profissão do ensino, uma vez que toma 

em suas mãos a condição humana e proporciona “O conhecimento, o caráter e a 

visão moral que edifica a coragem cívica.” (GIROUX, 1999, p. 29). 

No que tange à profissão de professor, Pimenta e Anastasiou (2002) 

argumenta que esta emerge em um contexto histórico, responde a determinadas 

necessidades sociais, adquire um estatuto de legalidades e não desparece como 

várias profissões. Ao contrário, o professor docente transforma-se para responder às 

novas demandas sociais, baseadas na revisão das tradições, na reafirmação de 

práticas culturais significativas, na sabedoria das práticas que resistem as inovações 

e também aos sentidos que o professor enquanto autor, atribui as suas 

representações de vida, de valores, de crenças relacionadas à sua profissão. 

Para Veiga (2006, p. 2) “É praticamente unânime o reconhecimento da 

característica de autonomia para distinguir as profissões dos ofícios e das 

ocupações.” Nesse sentido a capacidade de se tomar decisões sem pressão externa 

constitui-se uma característica que define o perfil de uma profissão. 
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Rodrigues (2001) acrescente que na Sociologia das Profissões, o sentido da 

autonomia e do controle sobre uma profissão, refere-se como meio de defesa na luta 

entre grupos ocupacionais que disputam a mesma área. Nessa perspectiva no dizer 

de Oliveira (2003), longe está do magistério se constituir como uma profissão. 

Contudo, Pimenta e Anastasiou (2002, p. 107) pontuam que na profissão 

docente há elementos constitutivos a saber: “Formação acadêmica, conceitos, 

conteúdos específicos, ideal, objetivos, regulamentação, código de ética – têm 

características próprias [...] que devem ser considerados nos processos de 

profissionalização.” 

Vale destacar que o cargo da docência na universidade para atuar 

primeiramente como professor nem sempre disponibiliza o aperfeiçoamento 

necessário. Assim não é de se estranhar que o conhecimento trabalhado na sala de 

aula ocorra de forma ultrapassada. Entretanto, as iniciativas institucionais para o 

desenvolvimento profissional têm apresentado resultados de reversão desse quadro. 

Ademais, os centros de formação universitários têm contribuído amplamente 

quanto a obtenção do licenciamento para o exercício das profissões. É fato que o 

trabalho pedagógico, por força da própria legislação e dos processos de reforma, 

exigem dos docentes iniciativas sem adequações necessárias, podendo se 

configurarem como processos de precarização do trabalho docente, conforme se vê: 

a) O professor servir à expansão da educação por meio de um arranjo de 

trabalho do tipo: professor/gestor, professor/temporário, professor/ 

substituto e/ou voluntário. Tais tipificações contribuem para flexibilizar os 

contratos de trabalho, a legislação trabalhista, preconizando e 

desprofissionalizando o trabalho docente (OLIVEIRA, 2004); 

b) O professor, por força da legislação e dos programas de reforma, se vê 

constrangido ao participar de novas práticas, dominar novos saberes, 

operar com novos recursos tecnológicos, transitar concomitantemente em 

vários níveis diferenciados de ensino, sem condições de trabalho 

adequadas do ponto de vista pedagógico, administrativo e ou material. 

c) Tudo isso implica processos de exploração e pauperização do trabalhador 

docente. 

d) Ainda por conta da expansão da educação, o professor assume uma 

sobrecarga de trabalho relativa ao ensino, à pesquisa, à extensão, à 

gestão de projetos sociais, projetos comunitários, oficinas, palestras e 
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seminários pedagógicos, olimpíadas educativas, projetos de intercâmbio 

cultural, participação em comissões e visitas técnico-pedagógicas dentre 

outros. Todas essas atribuições podem provocar um sentimento de culpa 

no professor, por constatar que o processo de ensinar não é mais o foco 

principal do seu trabalho. Tal constatação tende a complexificar o 

entendimento de sua formação, implicando perda de identidade pessoal e 

profissional que, no dizer de Nóvoa (1992), representa um mal-estar 

profissional decorrente da desvalorização social que lhe é atribuída, bem 

como da ausência de uma renumeração compatível com o desempenho 

do seu trabalho. 

e) As reformas atuais tendem a não envolver os professores com os 

processos de concepção, organização do seu trabalho, o que reforça um 

distanciamento das ações de criação, execução e avaliação dos cursos, 

dos programas curriculares implementados, das atividades 

políticossociais, pedagógicas e administrativas vividas no cotidiano do 

trabalho docente. 

O professor, ao não reivindicar sua participação nos processos de 

concepção, gerenciamento e avaliação do seu trabalho, supondo assoberbar-se 

ainda mais com atividades pertinentes especificamente ao ensino, colabora 

parcialmente, deixando que parte importante do seu trabalho, passe marginalmente 

no espaço escolar. 

Essa atitude pragmatista não oportuniza ao docente o exercício da 

criatividade e da autonomia no comando do seu próprio trabalho, reforçando, assim, 

o estereótipo de professor tarefeiro no dizer de Kuenzer (1999). 

Romper com o ativismo docente, na maioria das vezes decorrente de uma 

jornada de trabalho em três turnos e de um acúmulo de tarefas, sob o compasso de 

um ritmo veloz e superficial, requer que o profissional docente se mova entre as 

atividades externas e internas que se adequam ao ambiente da sala de aula e à 

estrutura de participação, social conforme Ibernón (2004). Implica ainda que os 

professores, a partir do tempo que dispõem, possam ser capazes de planejar, gerir, 

executar e avaliar o ensino – aprendizagem, além de fomentar a pesquisa, participar 

das atividades de extensão, intervir em contextos educativos e sociais de sua 

formação que levem em consideração sua experiência pessoal e profissional, suas 
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motivações, sua situação de trabalhador, tendo em vista o desafio da emancipação 

das pessoas.  

Ademais, cabe ao professor selecionar e dosar o que deve ser realizado, 

estabelecendo prioridades, metas e prazos exequíveis em tempo hábil. Convém 

lembrar que o docente ao lidar com a elaboração do conhecimento, assume valores 

e princípios orientadores da ação educativa que se manifestam ou latentemente 

subjazem no desempenho de sua prática. Isto é, embutido no trabalho docente 

permeia o princípio da individualidade, do coletivo, do sentido de grupo, conforme as 

crenças do professor, suas concepções acerca da apreensão do conhecimento e da 

sua postura pessoal e profissional. 

É nesse sentido que Ibernón (2004, p. 38) destaca que “A formação deve ser 

ao mesmo tempo agente de mudança individual e coletiva”, atentando sempre para 

a importância do que fazer, e do como, também por que deve fazê-lo. A esse 

respeito, Nóvoa (2004) chama a atenção para a resistência do professor face ao que 

lhe é imposto, uma vez que as expectativas sociais sobre o futuro, depositam no 

professor o papel de salvador.  

Nesse sentido, destacam-se as possibilidades e limites dos professores na 

tentativa de construírem sua profissão docente sem, contudo, perderem-se num 

ativismo que não chega no cerne do papel social do educador. Para tanto, esse 

educador não deve prescindir do currículo e da formação bem produzida, na medida 

que em constituem-se como bases fundantes de um projeto propositivo das 

questões curriculares e formativas. 

O próximo tópico abordará o currículo e a formação numa perspectiva 

relacional. 

 

4.3 Currículo e formação: âncoras do ensino 

 

O currículo e a formação docente estão representados no campo 

educacional, constituindo-se como bases fundantes do ato de educar, considerando 

que enquanto o currículo, por meio de seu poder, configura a educação no que deve 

ser a formação, a difusão dessa formação vai preparando os sujeitos para a 

aquisição de técnicas pedagógicas e de conhecimento. 

Nesses termos, percebe-se que currículo e formação docente são tratados 

de forma fragmentada e reduzida em que o currículo representado como disciplina 
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organizadora do conhecimento acadêmico para a formação docente, aparece 

sempre em primeira ordem. 

Essa herança disjuntiva que prima pela hierarquização e separação do 

conhecimento é resultante da aplicação de um modelo de ciência positivista à 

educação, acarretando prejuízos políticos, culturais, éticos, epistemológicos e 

formativos para o ato educativo. 

Para Macedo (2011, p. 121-122), currículo e formação docente estão 

implicados, quando experienciam uma (re) criação permanente, “Um fértil cenário 

para imaginações instituintes e potentes cognições generativas.” Para tanto, requer 

do professor uma mobilização de suas dúvidas e questionamentos sobre o currículo 

e as experiências formativas, adotando os princípios da intencionalidade, da reflexão 

e da imaginação como parâmetros de análise dessas implicações. 

A implicação10 está entrelaçada com o ato de o sujeito autorizar-se como 

autor de si próprio. O sujeito, a partir de uma reflexão e imaginação sobre o 

conhecimento, poderá renovar a discussão sobre a subjetividade desse 

conhecimento e de sua formação. Barbier (2003 apud MACEDO, 2011, p. 123) 

denomina esse ato do sujeito “experiencialidade existencial”. É uma autonomia do 

sujeito relacionada as suas escolhas e preferências formativas de maneira coletiva e 

dialética, ainda que estejam condicionadas pelas instituições sociais. Desse modo, a 

questão da formação numa perspectiva implicacional poderá configurar-se como 

uma ação teórica e prática que envolve e é envolvida pelas histórias de vida e a 

reflexividade dos sujeitos que vivenciam a relação com o conhecimento instituído 

como formativo. 

No campo da formação docente, Macedo (2011) propõe a ideia de mediação 

intercrítica como um conceito chave. Nele cultura e diferença assumem uma 

centralidade importante: 

 
Uma construção intercrítica [...] não ignora as verdades científicas, onde o 
significativo e a passagem obrigatória pela relatividade das morais e das 
culturas, nos seus confrontos, que permitirá a existência de múltiplos “eus” 
cada um deles centros do mundo, ao mesmo tempo que reconhece no outro 
a sua irredutibilidade como o único traço comum e, verdade, universal. 
(MACEDO, 2011, p. 90). 

 

                                                             
10 A implicação constitui-se etimologicamente a partir do latim, com o prefixo in e o radical plicare, que 

significa dobrar, mais a terminação –ção, significando o todo movimento e inseparabilidade do 
objeto construído em relação ao seu construtor. 
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Para o autor, as mediações intercríticas emergem ao mesmo tempo como 

conceito e como proposição intencional político-metodológica, em que o argumento 

ético deve fazer parte do debate estabelecido entre currículo e formação no âmbito 

de sua implementação. 

Instigar o pensamento do outro, exigindo coerência e capacidade de expor e 

defender as ideias requer repensar a formação, centrando-a na argumentação 

permanente. A respeito da argumentação, Perelman (2000, p. 10) lembra: 

 
O uso da argumentação implica que se tenha renunciado a recorrer 
unicamente a força, que se dê apreço à adesão do interlocutor, obtida 
graças a uma persuasão racional, que esse não seja tratado como um 
objeto, mas que se apele à sua liberdade de juízo. O recurso à 
argumentação supõe o estabelecimento de uma comunidade dos espíritos 
que, enquanto dura, exclui o uso da violência. 

 

Nesse sentido, currículo e formação docente, como eixos fundantes do ato 

educativo, devem estar implicados na propriedade do argumento. Mesmo que a 

relação entre currículo e formação se estabeleça num ambiente institucional no qual, 

em função de sua natureza técnico-científica, pareça racional e objetiva, negando na 

sua prática o princípio da argumentação, esse não pode ser excluído. Pois, para o 

processo de refutação e avanço da ciência, a teoria da argumentação representa um 

papel essencial e responsável, pela inovação científica (SANTOS, 2010). 

Nesse processo em que a ênfase no argumento é necessária para o diálogo 

na comunidade científica, bem como no seu relacionamento com as demais 

comunidades sociais, partilhando o conhecimento e as responsabilidades 

assumidas, gera-se a desalienação e amplia-se a emancipação. 

Dessa forma, abre-se uma possibilidade que se opõe às ideias 

deterministas. Implica luta, barganha, argumentação, atitude que venha emancipar 

as representações dos professores e alunos sobre a linearidade e padronização do 

currículo como um construto pronto para ser vivenciado sem a participação dos seus 

usuários. 

Vale destacar que a linguagem ocupa um papel fundamental tanto na 

padronização do currículo e da formação, quanto na diversidade criativa desses dois 

construtos, carregando as tendências e intenções da produção e distribuição do 

conhecimento de acordo com os interesses de quem ocupa o poder dominante.  

Evidentemente a fluidez e a ambiguidade como características da 

linguagem, permeando todas as situações de comunicação, são utilizadas à serviço 
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ou não dos grupos humanos, legitimadas por uma matriz teórica que justifique a 

decisão de quem tem o poder de mando. 

No caso da educação, as orientações e difusão da matriz neoliberal tem 

estado na origem das reformas e políticas públicas. Essa matriz com viés 

economicista desvaloriza os fins da educação e otimiza os recursos existentes tanto 

na gestão dos sistemas educativos quanto na subordinação desses sistemas ao 

imperativo da globalização (ALVES, 2006). 

Assumir que a linguagem expressa com seus novos códigos, símbolos, 

sinais e signos todo o conhecimento existente é um compromisso não só do 

professor de português, mas dos professores das diferentes áreas do currículo 

escolar. Além disso, é também um desafio presente na formação dos professores, 

sobretudo pela adesão, ou não, às prerrogativas que “decretam” as políticas 

neoliberais que definem o que os professores devem fazer, uma vez que qualificam 

ou desqualificam a formação dos indivíduos para se estabelecerem como cidadãos. 

Não é de se estranhar que, nas discussões sobre os sistemas educativos, 

difundam e proliferem os discursos de natureza ambígua e de múltiplos sentidos, 

uma vez que são linguagens e estejam na origem do que alguns autores, como 

Bourdieu (1998 apud ALVES, 2006) designam por pensamento único, o que não é 

estranho a organizações internacionais como a UNESCO, o Banco Mundial, o FMI 

que entendem igualmente a questão do domínio educativo uniformizando as 

políticas e os discursos sobre Educação. 

Surge uma agenda comum onde os termos como globalização e 

flexibilidade, nova economia e governabilidade, “under classe” e exclusão, tolerância 

zero e multiculturalismo são aceitos como neutros (NÓVOA, 2000 apud ALVES, 

2006).  

Moreira (1996) demonstra uma preocupação com o(a) professor(a) que 

forma professores(as), tendo em vista a influência que têm na prática profissional 

do(a) futuro(a) docente. Reitera a urgência de se efetivar a articulação da reflexão 

teórica sobre currículo e sobre formação docente na luta pela transformação das 

condições precárias que não dão conta de viabilizar as teorias já existentes de forma 

materializada para o exercício das práticas de salas de aula do ambiente escolar. 

As ideias e teorias já formuladas podem circular e se materializar ou não na 

sala de aula por meio da escuta e do diálogo estabelecido entre os pares, bem como 

por meio dos recursos dedicados à formação, entendidos não apenas como 
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financeiro e ou material, mas também de cunho subjetivo, tipo valores, sentimentos 

e emoções. 

Daí destaca-se a preocupação de Moreira (2001) com a conexão entre 

linguagem e poder e de que forma o recurso da teoria curricular legitima 

determinada prática discursiva. Em outras palavras, como o currículo poderá ser 

abordado em sala de aula, exigindo que o professor formando, reflita e crie 

condições que o motivem para o fortalecimento do seu poder. Isto é, como a 

autoridade textual11 tem sido usada na sala de aula do formando.  

Para o autor, verificar se o professor formando vem sendo trabalhado numa 

abordagem curricular no sentido de fortalecer o seu próprio poder requer identificar 

se o discurso dominante vem sendo apreendido pelo professor formando, de modo 

natural ou crítico, incentivando o aparecimento de outros sentidos que sejam 

diferentes dos “oficiais”. E, mais, se estão sendo estimulados leituras e produção de 

textos contrários ao discurso dominante. 

O que o autor propõe é indagar se os formadores dos formandos fazem 

opção por uma filosofia educacional que priorize a justiça e a democracia social. E 

ainda se, a partir de relações pedagógicas estabelecidas, podem desenvolver no 

formando uma percepção crítica, no sentido de avaliar as experiências, as histórias, 

os textos, os múltiplos discursos proferidos, de modo a contribuir para a formação de 

sujeitos criativos, críticos e autônomos. Em síntese, a proposta propicia aos 

professores formadores o exercício de uma atuação como intelectuais 

transformadores e como pesquisadores em ação, sendo capazes de adotarem na 

sua própria prática os mesmos princípios que desejam ver aplicados pelo futuro 

professor. 

Há um inventário de possibilidades teórico / metodológico, produzido ao 

longo da história do conhecimento e deixado como legado para a humanidade. 

Evidentemente, todas possibilidades possuem o seu valor concernente ao seu foco 

de análise, aos fundamentos que lhes embasam e as intenções às quais se 

destinam. Cabe ao educador fazer suas escolhas epistemológicas de acordo com 

suas crenças e valores e adotá-las de forma criteriosa, assumindo sempre uma 

postura relacional e investigativa. 

                                                             
11 A autoridade textual – teoria que deve esclarecer a professores e alunos como o conhecimento e 

as relações de sala de aula se constroem de modo a reduzir ou fortalecer o poder dos autores nela 
presentes a análise da autoridade textual é parte da análise mais ampla do confronto cultural 
travado na prática curricular, bastante abordado na teorização curricular crítica.  
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Nessa perspectiva, discutem-se algumas categorias da teoria de Vygotsky, 

no sentido de se pensar algumas possibilidades para a educação do PROEJA, 

sobretudo no tocante à prática docente. 

 

4.4 Contribuições de Vygotsky: possíveis aproximações para análise da prática 

docente 

 

Esta subseção focaliza aspectos da teoria de Vygotsky, na medida em que 

se percebe uma tendência educacional de natureza sócio-histórica e dialética. 

Considerando que esses subsídios pudessem iluminar a prática pedagógica 

do professor do PROEJA, a qual identifica-se com meu objeto de estudo – como se 

constitui o processo formativo dos professores do curso de Refrigeração e 

Climatização em exercícios no PROEJA –, propus-me aprofundar em algumas 

categorias da obra Vygotskiana. 

 

4.4.1 O autor e o seu contexto 

 

Vygotsky fez da educação seu projeto intelectual conducente. Para lidar com 

toda a complexidade que o fenômeno educativo possui, exerceu a função de 

professor de Literatura, História da Arte, Estética, além de tornar-se pedagogo e 

psicólogo. 

Vygotsky nasceu na Rússia, em 1896, e viveu de 1924 a 1934 em Moscou, 

período mais intensivo de sua produção. Teve como base o referencial teórico do 

materialismo dialético, sendo esse o método basilar de sua teoria. A partir da 

dialética, construiu uma visão não fragmentada da realidade e, numa perspectiva 

histórica, concebeu o homem como um feixe de relações sociais. 

A teoria psicológica histórico-cultural de Vygotsky buscou apreender a 

estrutura do pensamento por meio do sentido e da intenção presentes na interação 

verbal; procurou compreender as funções psicológicas superiores a partir da 

dialética do interno e do externo, dimensões que mediadas pela linguagem 

envolvem o sujeito nas suas diferentes perspectivas. Dessa forma, para o autor, a 

expansão da experiência individual decorre da experiência social articulada pela 

linguagem. 
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Para Freitas (1995), Vygotsky, ao fazer uma epistemologia da Psicologia, 

inspirado numa abordagem sócio histórica, sugere um novo caminho para o 

conhecimento a partir da cultura e do outro, construído na interação, “[...] em que a 

ação do sujeito sobre o objeto é mediada pelo outro através da linguagem. Dessa 

forma, emerge um sujeito interativo.” (FREITAS, 1995, p. 161). A autora deduz que o 

centramento apenas no indivíduo, desvinculado das condições sociais, reduz o 

pedagógico ao psicológico, direcionando monologicamente a ação educativa, que, 

fechada sobre si mesma, corre o risco do empobrecimento e do descrédito. 

 

4.4.2 O histórico, o cultural e o educacional na teoria de Vygostsky 

 

A obra de Vygotsky aborda o ser humano desde a sua condição biológica à 

sua condição sócio-histórico-social. Nesse sentido, o ser humano, ao se estabelecer 

num espaço físico delimitado e contextualizado por um tempo histórico, vai se 

desenvolvendo como parte da história da evolução das espécies, até o momento em 

que a espécie “homo” desenvolve novas capacidades que lhe permitem romper com 

a natureza, ou seja, transforma-a pela atividade do trabalho, modificando suas 

condições de vida e seu próprio modo de ser. Esse momento, que não rompe com o 

processo evolutivo do ser humano, oportuniza-lhe o gerenciamento de sua evolução.  

Quando de sua passagem da ordem natural para a ordem da cultura, no plano da 

relação das funções elementares (biológicas) e funções superiores (culturais), 

nenhuma delas desaparece, pois são transformadas e consubstanciadas na história 

humana. Assim sendo, pode-se afirmar que o desenvolvimento humano é cultural e 

histórico. 

Para Vygotsky, o termo história apresenta dois sentidos: de forma genérica 

tem o significado de uma “abordagem dialética e geral das coisas”; em sentido 

restrito, tem o significado de “história humana”. O primeiro caso trata da dialética; o 

segundo do materialismo histórico. 

Entretanto, na medida em que o autor afirma que o “materialismo histórico” é 

a aplicação do materialismo dialético, compreende-se que o termo história refere-se 

a um modo de entender os acontecimentos que a formam e de instrumento para 

efetivar a análise da realidade histórica. 

A referência de Vygotsky quanto à compreensão do termo história 

demonstra também sua inquietação em conectar os dois planos: o ontogenético 



 
65 

 

(história pessoal) e filogenético (história da espécie humana). Toda a transformação 

que ocorre no plano ontogenético torna-se uma particularidade do que ocorre no 

plano filogenético (SIGARDO, 2000). 

Como se vê, o sentido que o conceito de história tem para Vygotsky e o seu 

papel na matriz do materialismo histórico e dialético constitui o aporte teórico-

metodológico para o autor, tornando-se uma questão fundamental para a análise da 

natureza social e cultural de sua obra. 

Vygotsky dedicou sua vida acadêmica à investigação dos temas: método, 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores e inferiores, relação entre 

pensamento e linguagem, aquisição de linguagem escrita, crianças excepcionais 

entre outros. Esses temas apresentam significativas implicações para a educação, 

podendo-se confirmar que o método dialético adotado para efetivar a construção 

teórico-metodológica dessas categorias foi desenvolvido como processo em 

movimento e em transformação. 

Nessa perspectiva, pode-se inferir que Vygotsky, ao operar com o método 

histórico-dialético, assume a educação como causa pessoal e social uma vez que 

está enraizada numa realidade histórica. 

Nesse sentido, Bruner (1995, p. 105) explicita o que a educação e o conceito 

de história significam para o cientista: “Educação implica para Vygotsky não apenas 

o desenvolvimento das potências individuais, mas a expressão histórica e 

crescimento da cultura humana da qual o homem procede.” 

A forma como Vygotsky vê a educação, não apenas como dimensão do 

desenvolvimento das potencialidades humanas, mas também como um processo 

histórico cultural, só pode ser melhor compreendida levando-se em conta alguns 

conceitos de sua teoria. 

Para Vygotsky, as funções mentais do indivíduo são desenvolvidas 

permanentemente, conservando ao mesmo tempo um certo grau de permanência 

como de transformação. Essas funções mentais ou superiores são de natureza 

social mediadas pela significação que se instala no outro. 

As funções mentais são relações sociais internalizadas e mediadas pelo 

outro que assume o papel de constituidor cultural do ser humano. Esse outro, não é 

um simples mediador instrumental, mas corporificação vigorosa capaz de fazer-se 

condição do desenvolvimento cultural. Para Vygotsky (1998a), esse 

desenvolvimento passa por três momentos. O primeiro é o que está “dado” isto é, a 
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realidade natural ou biológica. Esse momento precede a emergência da cultura. O 

segundo é aquele momento, em que o “dado” torna-se significativo para os outros 

(para o ser humano enquanto gênero ou coletividade). O terceiro é o momento em 

que o ser humano ao distanciar-se da realidade em si, adquire pela significação o 

que “os outros atribuem ao dado natural, e se torna significativo para si”, isto é, para 

o indivíduo singular. Esse, então, é o momento da constituição cultural do indivíduo. 

Dito de outra forma, é o momento em que por meio do outro, o indivíduo internaliza a 

significação do mundo, transformada pela atividade produtiva, a qual denominou de 

mundo cultural. Assim, o desenvolvimento cultural é o processo pelo qual o indivíduo 

adquire a significação do mundo, constituindo-se um ser cultural. Em síntese, nesse 

processo a significação é a mediadora. O outro é o lugar simbólico no qual a 

significação se instala. 

Vale ressaltar que a internalização das relações sociais em função 

psicológica, na ótica do pensamento de Vygotsky, consistiria na “conversão” das 

relações sociais pela atividade do sujeito e não por um suposto determinismo do 

meio sociocultural. As funções mentais são relações sociais internalizadas. Vygotsky 

(1989 apud SMOLKA, 2000, p. 30), afirma que: 

 
Este é o processo de desenvolvimento da personalidade. Assim, fica claro 
porque tudo que é interno nas funções superiores foi primeiro 
necessariamente externo: i.e., foi para outros o que é hoje para si. Esta é a 
chave para o problema do interno e do externo. Ver o problema da 
internacionalização em Janet e Kretschmer: a transferência na seleção, a 
testagem de dentro (eles ainda não notaram que a seleção é feita pela 
própria personalidade). Não é essa exterioridade que temos em mente. 
Para nós, falar do processo externo significa falar do social. Qualquer 
função psicológica superior foi externa; isto significa que foi social; antes de 
se tornar uma função, foi primeiro uma relação social entre duas pessoas. 

 

Percebe-se na argumentação de Vygotsky que as relações sociais definem 

os modos de ser, de refletir, do agir, do interagir humanos. Dessa forma, por meio 

das realizações e experiências estabelecidas com o outro é que o indivíduo se 

desenvolve. Na sua intimidade esse individuo mantém o mecanismo da interação 

social, o qual só se efetiva relacionalmente por meio de signos, especificamente o 

signo da palavra. 

Essa contribuição de Vygotsky, sem dúvida, dá as coordenadas que 

faltavam à educação, no sentido de conceber o desenvolvimento humano como 

condição indispensável para acolher o ser humano com suas múltiplas dimensões, 

uma vez que, constituindo-se numa relação mediada pela significação possibilita a 
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reversibilidade do processo. Isto é, na mente do intérprete (o eu) acontece a 

conversão da significação em signo que permite pelo fenômeno da semiose “Um 

processo de geração ou conversão de uma significação em outra.” (SIGARDO, 

2000, p. 59-65).  

No intuito de dotar o humano dos sentidos e significações do mundo, 

Vygotsky vinculou o ensino às aprendizagens sistemáticas e intencionais, 

enfatizando a escola como lócus onde se realiza o desenvolvimento das funções 

psíquicas superiores, influenciadas pela história e a cultura. 

Para tanto, Vygotsky a partir de sua experiência docente, concebeu o 

professor como uma espécie de tutor que exerceria o papel de dinamizador do 

processo ensino-aprendizagem, por meio da interação com o discente, 

potencializando suas capacidades e valores, a fim de torna-lo um indivíduo pleno e 

consciente da sua ação sociocultural e histórica, diante de si mesmo, do outro, do 

conhecimento e do mundo em que vive. 

Partindo-se da premissa que nenhuma função psicológica é compreensível, 

a menos que se reconstitua seu processo de formação, vê-se então que a 

constituição dessas funções psicológicas se dá pela aquisição do legado histórico-

cultural produzido pelas relações sociais e reconstituídas pelo “EU” num processo 

interativo com o OUTRO. Esse outro da relação é o hospedeiro da significação a 

qual o “EU” apreende e procede a reconstituição ou conversão dessa significação 

(em outros sentidos) para si próprio. 

Depreendendo-se o sentido do conceito de função psicológica ou 

desenvolvimento mental concebido para Vygotsky, pode-se estabelecer possíveis 

aproximações com o processo de desenvolvimento formativo do professor da 

EJA/PROEJA e como elas se estabeleceriam. 

Vygotsky, ao teorizar a respeito do desenvolvimento mental despertado pela 

atividade escolar, toma a criança como referência, mas em nenhum momento 

condiciona o seu raciocínio somente a essa fase da vida. 

Na sua obra a Formação Social da Mente o autor afirma que: 

 
[...] a revelação dessa rede interna e subterrânea de desenvolvimento de 
escolares é uma tarefa de importância primordial para a análise psicológica 
e educacional [...]. Na realidade, existem dinâmicas altamente complexas 
entre os processos de desenvolvimento e de aprendizado, as quais não 
podem ser englobadas por uma formulação hipotética imutável [...]. Para 
resolver essa questão são necessárias pesquisas altamente diversificadas e 
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extensas, baseadas no conceito de desenvolvimento proximal. 
(VYGOTSKY, 1998a, p. 119). 

 

Percebe-se que essa assertiva do cientista, “cai como uma luva” para 

acolher e trabalhar educacionalmente com a clientela do PROEJA. Pois, além de 

defender essa ideia como princípio orientador da dinâmica dos processos 

intelectuais despertados pelo aprendizado escolar e como eles vão sendo 

organizados na cabeça humana, concebeu também que os indivíduos estão 

enraizados numa cultura de mundo, sendo localmente situados e regidos pelas 

mutáveis leis históricas produzidas socialmente. 

Apropriando-se da metodologia dialética com a qual operou toda sua forma 

de pensar sobre a dinâmica humana na busca do conhecimento, Vygotsky produziu 

o construto da mediação, concebendo-o como um apoio complementar 

metodológico sem o qual inexistiria as articulações necessárias a um 

empreendimento procedimental da tão grande monta. Assim, a atividade da 

mediação foi formulada. 

 

4.4.3 Mediação semiótica 

 

Vygotsky formulou a tese que as funções mentais são relações sociais 

internalizadas, e a essa tese dedicou parte de sua breve vida, exigindo-lhe grandes 

esforços. Entretanto, compreender os processos mentais do ser humano e 

implementar programas de tratamento e reabilitação era para ele mais relevante, 

uma vez que se coadunava com o seu pensamento geral de realizar o seu trabalho 

numa sociedade que perseguia a implementação de programas educacionais que 

otimizassem as potencialidades humanas (VYGOTSKY, 1998a). 

Nessa direção, Vygotsky formulou o conceito da origem social das funções 

psicológicas individuais, o construto de internalização-psicológica, a concepção de 

mediação semiótica, a criação do signo como meio psicológico, a natureza da 

atividade humana (busca da articulação entre o mundo exterior e a mente humana), 

a concepção de consciência (decorrente do mundo material externo e só pode ser 

compreendida dentro desse processo), o conceito de zona de desenvolvimento 

proximal entre outros. 
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Aprofundando esse estudo, o autor tomou a categoria da mediação como 

conceito mais geral da atividade indireta (mediada) na qual ancorou o signo e o 

instrumento conforme se vê: 

 

Figura 3 – Categoria de mediação 

 

 

 

 

 

Fonte: Vygotsky (1998a, p. 71). 

 

Essa categoria foi pensada por Hegel que nela percebia um elemento 

característico da razão, sobre a qual escreveu: “A razão é tão engenhosa quanto 

poderosa.” (HEGEL, 1840 apud VYGOTSKY, 1998a, p. 72). A sua engenhosidade 

consiste na ação mediadora, que mesmo independente de uma função direta no 

processo, consegue direcionar os objetos em ação e reações de uns sobre os 

outros. Respeitando a natureza singular desses objetos, efetiva as intenções da 

razão. 

Na perspectiva de Hegel, o termo mediação revela-se como uma dimensão 

processual na qual há um movimento recíproco e ou dialético fazendo com que os 

objetos se direcionem uns sobre os outros sem contudo perderem a sua identidade. 

 Com o foco nessa categoria mediacional, Vygotsky (1998a) explorou o 

pensamento de Engels a respeito de que a principal diferença entre o homem e os 

animais está na forma como esses se relacionam com a natureza. Enquanto o 

animal usa a natureza sendo por ela dominado, o homem modifica a natureza 

dominando-a para submetê-la às suas intenções. Referenciado por essa análise, o 

autor deslocou esse conceito de mediação para pensar a relação do ser humano 

com o seu ambiente por meio de instrumentos e uso de signos, nominando essa 

operação de mediação semiótica. 

Vale ressaltar que essa categoria tem sido tratada como objeto de 

investigação para autores como Wertsch (1985), Valsiner (1995), Pino (1994), Goes 

(1994), Smolka (2000a, 2000b), dentre outros. Os estudos contemporâneos por eles 

desenvolvidos estão relacionados “A teorias do conhecimento, teorias do discurso, 

SIGNO INSTRUMENTO 

ATIVIDADE MEDIADA 
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filosofia da linguagem, semiótica, linguística, ciências da educação.” (SMOLKA, 

2000b, p. 29). 

Partindo-se da premissa que entre o uso de signos e o uso de instrumentos 

há diferenças fundamentais e que “[...] estas atividades são tão diferentes uma da 

outra que a natureza dos meios utilizados não pode ser a mesma [...]” (VYGOTSKY, 

1987, p. 60-62). Há de se admitir que, por meio dessa análise, o cientista pode 

mostrar que o uso de instrumentos e o uso dos signos podem modificar as relações 

(inter/intra) psicológicas, uma vez que os meios auxiliares nessa operação são 

distintos, bem como o itinerário que percorrem. 

A esse respeito Vygotsky escreveu que o signo age como um instrumento da 

ação psicológica de forma semelhante à função de um instrumento físico de 

trabalho. Entretanto, essa semelhança entre os dois conceitos não se configura com 

a identidade. Vygotsky (1998a, p. 70), categoricamente afirmou: “Não devemos 

esperar muitas semelhanças entre os instrumentos e os [...] signos. E mais, além 

dos aspectos similares e comuns partilhados pelos dois tipos de atividades, vemos 

diferenças fundamentais.” 

Vale ressaltar que a principal diferença entre signo e instrumento, consiste 

nas diferentes formas como eles orientam a conduta humana. O papel do 

instrumento é conduzir a influência humana sobre o objeto da ação. “Constitui um 

meio pelo qual a atividade humana externa é dirigida para o controle e domínio da 

natureza.” (VYGOTSKY, 1998a, p. 73). Portanto, deve conduzir modificações nos 

objetos. O signo é um meio da atividade interna voltado para o controle do próprio 

indivíduo; segue uma orientação interna e não altera o objeto da atividade 

psicológica. 

É importante esclarecer que esse cuidado com as minúcias da concepção 

da mediação semiótica deve-se ao fato de vários estudos focalizarem os processos 

de constituição dos sujeitos nas relações sociais as quais os envolvem e podem 

responder pelo seu jeito de ser, de pensar, de agir e de conviver. 

Como para Vygotsky esse esclarecimento não pode ser feito de outra forma 

a não ser pela compreensão da existência humana mediante a dinâmica de seus 

processos mentais, só podendo ser explicado pela atividade semiótica, não há como 

deixar de abordá-la uma vez que fora dela inexiste a articulação entre corpo e 

mente, pensamento e linguagem, linguagem e cognição, linguagem e cultura, 

linguagem e vida. 
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Se, para Vygotsky, toda essa temática desenvolve-se por meio da mediação 

semiótica, impregnada de múltiplos e variados sentidos produzidos na dinâmica da 

própria relação sociocultural que se estabelece entre os interlocutores, equivale 

dizer que o movimento da mediação opera com sentidos, com significações que 

essas têm para as pessoas e não com o conteúdo materializado em si mesmo. 

Esse conteúdo proveniente da significação social ao passar pela apreensão, 

internalização e conversão em significações individuais, nem sempre são 

coincidentes, como apontava Vygotsky. Dito de outra forma, como os sentidos são 

fluídos, múltiplos e variados, oportunizam diversas formas de significações, as quais 

nem sempre se processam facilmente pelo interpretante, produzindo diversos efeitos 

de sentidos. 

Nessa condição humana poderá haver impossibilidade de apreensão ou 

apreensão inadequada dos sentidos, alguma coisa que permeando as relações 

poderá se perder, exceder ou escapar como nos alerta Smolka (2000b, p. 38). 

Todo esse processo da conversão das significações sociais em significações 

pessoais, mesmo não podendo ser comprovado, por tratar-se de um processo de 

natureza psicológica, embasado no posicionamento epistemológico de Vygotsky tem 

atravessado séculos e ainda hoje mantem-se vigoroso e defensável na história do 

conhecimento. Por isso, acreditamos poder assumi-lo como uma proposta didático-

pedagógica para o enfrentamento dos desafios do PROEJA, sobretudo no que 

concerne à formação de seus formadores.  

Sendo o PROEJA uma integração da educação profissional com a educação 

básica na modalidade da educação de jovens e adultos, admite-se que, apesar das 

especificidades que lhes são peculiares, é possível subsidiá-lo por meio da 

transposição dos conceitos, princípios e concepções da psicologia vygotskiana, 

justamente por apresentarem em comum, uma preocupação com o desenvolvimento 

da condição humana. Nessa direção, compartilham intenções históricas, 

sociopolítico-culturais, científicas, tecnológicas e afetivas no sentido de dar conta da 

integralização pessoal. 

Essa intricada trama de intenções exercita-se no espaço singular e plural da 

sala de aula, lócus de afirmações e contradições, de homogeneidades e 

heterogeneidades, de leveza e tensões, de discursos e silêncios, de acomodações e 

transformações, de poder e resistências, conflitos e consensos provisórios, 

dificultando, cada vez mais, o estabelecimento do diálogo com os interlocutores do 
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ensino, justamente por se realizar por meio de linguagens híbridas e ambíguas, 

porém, imprescindíveis para os conteúdos cognitivos. 

Tal condição linguística, como se sabe, é o fio condutor das relações 

pedagógicas provenientes das relações socioculturais, convertidas em relações 

individuais, as quais mediadas por significações, constituem-se os meios auxiliares 

para efetivarem as operações cognitivas elaboradas pelo professor e aluno. 

A titulo de ilustração, toma-se como exemplo uma situação de sala de aula 

na qual, o professor ao abordar um conteúdo técnico profissional, tenta conceituá-lo 

por meio de demonstração verbal consistente, apoiado em material concreto 

correlato, acreditando ser essa a melhor estratégia metodológica para o aluno 

apreender um conceito científico. 

Para Vygotsky, tal procedimento torna-se contraproducente, uma vez que o 

professor, ao desconsiderar os conceitos espontâneos trazidos da realidade 

concreta dos alunos, acaba demolindo a base que dá sustentação à emergência dos 

conceitos científicos discentes. Isto é, o professor, ao lidar com a formação dos 

conceitos científicos, primeiramente deverá contar com um certo nível dos conceitos 

espontâneos, uma vez que ao mesmo tempo a aprendizagem daqueles, ocorre 

sobre a aprendizagem destes. Em outras palavras, na medida em que o professor 

conta com os conceitos espontâneos do aluno, facilita a emergência do conceito 

científico correlato e este por sua vez oferece estrutura para a elaboração daquele. 

Segundo Vygotsky (1987, p. 93) “[...] o desenvolvimento dos conceitos espontâneos 

[...] é ascendente, enquanto que o desenvolvimento dos conceitos científicos é 

descendente” para um nível mais simples e concreto. Embora com orientações 

contrárias, esses dois processos estão sempre imbricados, influenciando-se 

continuamente como partes do mesmo processo de desenvolvimento da formação 

de conceitos. 

Para iniciar o processo de desenvolvimento de formação de conceitos, o 

autor defende a necessidade do sujeito se confrontar com a tarefa. Em seguida, 

transfere a formação de conceitos a outros objetos, utilizando novos termos, falando 

sobre outros objetos que definem o seu significado de forma generalizada. 

Entretanto, por si só, a tarefa de apresentar um conceito por meio de um 

problema e ou de uma tarefa cultural, não explicam o desenvolvimento que tem 

como consequência a formação de conceitos. Deve-se atentar para as relações 

intrínsecas entre as tarefas externas e o procedimento do desenvolvimento, 
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considerando-se que a formação de conceitos é uma função da evolução 

sociocultural e integral do indivíduo, que afeta tanto o conteúdo quanto o método de 

seu raciocínio. 

Uma parte integrante do processo do desenvolvimento de formação de 

conceitos é o seu direcionamento por meio de palavras e ou signos, a fim de ir 

regulando as ações do sujeito no sentido de centrar dinamicamente a atenção, 

exercitar a capacidade de abstrair alguns dados, resumi-los e simbolizá-los por meio 

de um signo. 

A formação de conceitos consiste num movimento do pensamento, 

oscilando permanentemente entre duas orientações, do particular para o geral e do 

geral para o particular. Tal operação, não se forma pela interação das associações, 

formação de imagens, inferência do que é determinante, mas mediante uma 

atividade intelectual na qual todas as funções mentais elementares se envolvem 

numa combinação específica. 

 A reflexão em torno do desenvolvimento da formação de conceitos tem 

implicações para a prática educativa e, sobremaneira, para a formação de 

professores, justamente por evidenciar o acesso ao conhecimento científico, técnico 

e tecnológico, função sine qua non do professor e direito universal do aluno. 

No caso dos professores do PROEJA, o processo de desenvolvimento da 

formação de conceitos reveste-se de atenção redobrada justamente porque o fato 

da demanda PROEJA identificar-se com um divergente repertório cultural, 

acumulado ao longo de uma trajetória histórica, não garante por si só que o mesmo 

se constitua como uma referência autônoma, capaz de dar emergência aos 

conceitos científicos. Esses, só emergirão vigorosamente se o professor estabelecer 

um diálogo com os conceitos espontâneos conforme abordou-se nas páginas 44 e 

45 deste trabalho. A esse respeito Vygotsky aprofundou-se mais ainda, atribuindo à 

pedagogia escolar, particularmente ao professor, a função central de possibilitar o 

reflexo da realidade concreta pelos adultos, isto é, a apropriação do conhecimento 

real pelo pensamento discente, o qual se dá pela mediação das abstrações e pela 

mediação dos conceitos muito abstratos. Esse processo certamente não seria um 

distanciamento da realidade, ao contrário, seria um mergulho cada vez mais 

profundo para se conhecer os mecanismos fundamentais na apreensão da realidade 

objetiva. Ademais, Vygotsky admitiu que esta apropriação do conhecimento concreto 
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pelos estudantes constitui-se um dos momentos fundamentais na passagem da 

infância para a adolescência. 

Assim sendo, se o processo de desenvolvimento de formação de conceitos 

devido a sua complexidade de operacionalizar-se pelo pensamento, (indo do 

concreto ao abstrato e deste à prática), carregado de significações, constitui-se um 

dos marcos fundamentais da passagem da infância à adolescência, no dizer de 

Vygotsky, pode-se admitir que esse processo de formação de conceitos oportuniza 

ao adolescente a aprendizagem do mundo e com esta o seu próprio 

desenvolvimento sociopessoal na integralização deste mundo. 

Dessa forma, percebe-se a relevância da atividade acadêmica, concernente 

ao desenvolvimento da formação de conceitos, uma vez que essa prática, além de 

oportunizar o acesso ao conhecimento sociocultural produzido pela humanidade, 

propicia também o desenvolvimento psicológico e cultural da criança, adolescente e 

adulto, o qual dará prosseguimento à existência do gênero humano. Isto é, por meio 

do processo do desenvolvimento psicológico e cultural, o ser humano poderá 

transformar-se num ser livre e racional, capaz de empreender ações não apenas 

condicionadas por atividades externas, como também ações mediadas por signos, 

as quais direcionam a sua conduta, sua capacidade de solucionar problemas, de 

organizar, vivenciar e modificar a existência. 

Vygotsky (1998a) com sua teoria dialógica, proporciona reflexões sobre os 

processos epistemológicos concernentes a apropriação do mundo pelos sujeitos que 

nele habitam. Para tanto realiza uma verdadeira ruptura epistemológica. Isto é, que 

as ciências naturais e as ciências humanas por possuírem objeto de investigação 

distintos, não podem dialogar da mesma forma. Enquanto as ciências naturais 

buscam a exatidão e a objetividade do conhecimento, pois pretendem desvelar um 

objeto (coisa), as ciências humanas procuram a compreensão e a subjetividade do 

conhecimento uma vez que desejam entender um outro objetivo, ou seja, um sujeito 

que possui voz e intenção. Portanto, com essa assertiva, Vygotsky (1998a) 

responde a uma questão intelectual até então, não resolvida, oriunda de pretensões 

à cientificidade como idealizava as ciências humanas. 

Essa nova perspectiva do autor concebe para as ciências humanas, acarreta 

mais implicações dos sujeitos que as desenvolvem no sentido de assumirem 

compartilhadamente seus papéis e intenções, uma vez que o cientista admite a 

existência de uma teia de relações sociais interdependentes na qual os elos 
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mesmos que distintos, se enfrentam para complementar, discordar, desconstruir e 

ou construir pontos de vistas alternativos, nem sempre consensuados, porém 

dinamicamente produzidos a partir de um princípio dialógico de conhecimento. 

Prova disso é a prática conceitual empreendida pelos sujeitos educacionais 

a qual só se consolidará com êxito se for assumida comprometidamente pelo 

professor e aluno. Tais sujeitos fazem isso quando trabalham articuladamente a 

zona de desenvolvimento proximal (Z.D.P). Isto é, na medida em que o professor 

compartilha com o aluno as suas convicções, e intenções educacionais (conceitos 

científicos) e por meio deles, via potencializando a atividade mental discente, 

tornando-o capaz de apreender tudo aquilo que solitariamente ainda não lhe era 

possível, por outro lado, o professor também vai reelaborando sua função de 

mobilizar estratégias e recursos no sentido de desvelar as experiências e saberes 

vividos pelos alunos (conceitos espontâneos) sem os quais não se daria a atividade 

de superação do conhecimento concreto para o nível de abstração lógico e 

sistemático. Isto é possível porque o conhecimento espontâneo e conhecimento 

científico estão permanentemente imbricados apesar, de realizarem movimentos 

contrários (ascendência e descendência). 

Dessa forma, há se admitir que as ações empreendidas sob o foco da zona 

de desenvolvimento proximal (Z.D.P), beneficiam ao mesmo tempo professor e 

aluno, propiciando-lhes novos conhecimentos, justamente por meio de uma postura 

dialógica, em que na interlocução com o outro os sujeitos (educador e educando) 

apostam não nos processos cognitivos já trabalhados (Zona de Desenvolvimento 

Real), mas, sobretudo nos processos em prospecção, que ainda estão se 

desenvolvendo. 

Vê-se então, que a proposição dialógica de Vygotsky estabelecida entre os 

processos cognitivos e os gestos interpretativos humanos, constitui-se uma das 

grandes contribuições deixadas pelo cientista capaz de vincular a educação, a 

sociedade e a vida. 

Para o autor o sujeito não é ativo ou passivo é interativo. O individuo 

aprende na interação com os parceiros. O papel do meio social e cultural não tem a 

função de ativar, mas de formar as funções psicológicas. Sua teoria estuda a 

dimensão da interação.  

Vygotsky coloca a cultura como construtivista do desenvolvimento humano. 

Nesse sentido a transmissão cultural destaca-se, sobretudo, no ensino. Para o autor 
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a educação escolar deveria voltar-se para o desenvolvimento do educando em 

direção das funções em amadurecimento. O importante na formação de professor é 

considerar o papel que o ensino desempenha no processo de elaboração das 

funções mentais superiores (formação de conceitos científicos, pensamento verbal e 

categorial), possibilitando a instrumentalização dos docentes no domínio de 

conteúdos e de ferramentas mentais. 
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5 ANALISANDO OS DADOS 

 

Este capítulo discute os dados coletados por meio das entrevistas e 

observações realizadas em sala de aula, relacionando-os à pesquisa bibliográfica e 

documental realizada sob orientação dos objetivos propostos na investigação. O 

propósito central é compreender como as condições externas, internas e individuais 

que perpassam o desenvolvimento curricular do PROEJA no IFCE, campus 

Fortaleza, influenciam os sujeitos da pesquisa a estabelecerem a relação entre o 

processo formativo docente prescritivo e o currículo em ação. 

Os dados explicitados, resultantes do processo de aplicação de entrevistas e 

observação aos docentes e discentes do curso de Refrigeração e Climatização, 

foram apreendidos no período de outubro a dezembro de 2012, com a intenção de 

captar evidências sobre o processo de formação docente no âmbito do PROEJA, 

aprendidas pela pesquisadora. 

Esses dados foram organizados em categorias: formação docente, EJA e 

currículo a serem analisadas a seguir, em confronto com o referencial teórico 

produzido no corpus desta pesquisa. 

 

5.1 Os sujeitos da pesquisa e o seu processo formativo no IFCE/PROEJA 

 

Entrevistamos 6 professores, que se constituem os sujeitos desta pesquisa 

sendo 4 homens e 2 mulheres, com idade aproximada entre 30 e 50 anos, 

pertencentes ao curso de Refrigeração e Climatização. 

Os docentes em sua maioria, não optaram pela escolha da profissão 

professor. Essa condição ocorreu circunstancialmente. Dessa forma, inicialmente os 

professores não se identificaram com a docência. Estes se ressentem da falta de 

políticas públicas profícuas no sistema de educação profissional brasileiro. Assim, os 

profissionais consideram o desprestigio social da docência por meio de um 

segmento popular do tipo PROEJA no IFCE. 

Pelo fato de qualquer técnico/profissional poder preencher a vaga de um 

professor na educação profissional não se constitui uma preocupação institucional. 

Constatam ainda, que faltam agências formadoras para a educação profissional e 

condições materiais atualizadas para essa prática. 
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As respostas revelam que as questões relativas ao trabalho com o 

magistério se manifestam nos detalhes das falas dos professores, quando dizem 

não se identificarem com a profissão, por conta do status social, o valor da profissão 

docente, a crise do mercado. Falta de uma política institucional de valorização do 

magistério. “Uma questão sempre vista nas discussões dos problemas da EJA é a 

diferença entre essa e outras modalidades de ensino, as características que fazem 

essa modalidade especial.” (BARBOSA, 2013, p. 60). 

A repercussão da postura do professor repercute na percepção dos alunos. 

As insatisfações são decorrentes também da estrutura funcional da instituição bem 

como das condições de trabalho. 

Mesmo não assumindo a docência como profissão, e a carência de um 

projeto de formação docente institucional, o professor aprende com o saber da 

experiência que emergem da vida dos professores. 

Quanto aos processos formadores dos professores investigados, identificou-

se que quase sempre, esses profissionais não optaram pelo desenvolvimento da 

formação docente. 

No início da docência, esses processos formativos foram acontecendo de 

forma circunstancial. Isso pode denotar a ausência de um sentimento de 

identificação com o magistério. 

O fato da maioria desses profissionais, ter migrado do setor produtivo para 

exercer à docência no sistema de educação profissional, corroborou muito para que 

suas experiências vividas, implicassem mais com a sua primeira formação, do que 

mesmo com o trabalho docente. 

Para Tardif, Lessard e Lahaye (1991), os saberes da experiência emergem 

da prática e formam representações com os quais o (a) docente interpreta e orienta 

seu trabalho profissional, sua vivência cotidiana em todas as suas dimensões, 

constituindo dessa forma, “a cultura docente em ação”. Esse movimento interativo se 

dá por meio das relações com os sujeitos da prática, das normas e dos deveres da 

profissão e da instituição. Dessa forma, o docente vai elaborando os saberes da 

prática. 

Associando-se essas questões ao não envolvimento das entidades 

formadoras do Estado com o desenvolvimento da formação docente para à 

educação profissional pode-se deduzir que os processos formativos dos sujeitos 

consultados, ocorreram inicialmente sem uma identificação profissional com a 
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docência e sem o delineamento de políticas públicas profícuas para o 

desenvolvimento dessa formação docente no sistema de educação profissional 

brasileira. 

Tomando os depoimentos dos professores a respeito de seus percursos 

formativos, percebemos que cinco desses informantes apresentaram indícios 

semelhantes referentes a decisão de não terem eleito à docência como primeira 

opção profissional. Seus depoimentos dizem: 

 
[...] após ter trabalhado três anos numa empresa mais três anos noutra 
instituição como engenheiros, entrei como professor do SENAI, do IFCE, 
mas até hoje trabalho paralelamente na indústria [...] (Sujeito 1). 
 
[...] minha formação aconteceu por acidente. Entrei na faculdade e tive que 
trabalhar para me manter. A opção que me garantiu alguma renda foi a de 
professor. Simplesmente não houve um curso de formação específica [...] 
(Sujeito 2). 
 
[...] primeiramente fui trabalhar na indústria, depois de algum tempo resolvi 
ensinar. Fiz concurso para Universidae estadual, para rede federal das “ex” 
escolas técnicas numa área muito ligada a minha [...] (Sujeito 3). 
 
[...] fui trabalhador rural até os vinte anos. Na realidade eu não queria ser 
professor, fui representante comercial e paralelamente estudante de 
geologia. Um belo dia fui convidado para dar aula em cursinho no qual 
passei 32 anos [...] (Sujeito 4). 
 
[...] fiz programação. Comecei a dar aula para ganhar dinheiro. Poderia ter 
escolhido ser programador, mas como ganhei muita experiência ensinado, 
decidi fazer concurso para ser professor [...] (Sujeito 5). 
 
[...] sou técnica em turismo pela antiga escola técnica federal. Me apaixonei 
por uma língua estrangeira desde aluna de uma professora dessa disciplina. 
Daí fui fazer o curso de Letras, e o intercâmbio para praticar a língua 
estrangeira porque realmente eu tinha o sonho de ser professora [...] 
(Sujeito 6). 

 

Como se pode visualizar, dos depoimentos acima registrados, apenas o 

sujeito 6, representando 16,7% do universo consultado, expressou o desejo de 

tornar-se professor antes de assumir a sua primeira profissão. 

Nas respostas dos professores uma preocupação ficou patente os 

professores precisavam desenvolver sua força de trabalho. Ao encontrarem um 

lugar para desenvolver a função docente com poucas variações, mesmo sem 

assumir a profissão procuravam se identificar com a mesma. 

Em uma das pessoas entrevistadas é possível verificar que o entrevistado 

de fato realizou esse desejo no início de sua carreira permanecendo até hoje na 

docência, o que denota uma preparação prévia e uma identificação significante com 
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o seu desenvolvimento profissional desde a sua experiência como aluno, como 

estagiária do curso de Letras e como titular na docência. Para Nóvoa (2004), esse 

processo de experiências em cadeia é concebido como formação em ciclo. Isto é, 

uma articulação das situações básicas com o termo experiência. 

Nesse sentido, os estudos de Tardif (2004), Machado (2008), Moreira 

(2007), entre outros, contemplam a experiência como atividade formativa por 

constituir-se de forma relacional, reflexiva, envolvendo aspectos subjetivos e 

objetivos da realidade do indivíduo responsável pela sua construção, numa dinâmica 

de manutenção, de transformação que poderá influenciar ao ato educativo. Vale 

ressaltar que inspirada em Dewey (1971), Fernandes (2012) assume que nem toda 

experiência é uma experiência. Depende da significação que o indivíduo atribuir as 

vivências passadas podendo constituir-se ou não, como legado formador. No caso 

analisado, percebeu-se que a identificação da informante com a disciplina curricular, 

com a professora regente, com a instituição escolar na qual estudou e atualmente 

trabalha é muito significativa.  

Portanto, a experiência passada apesar de não constituir-se como a única 

dimensão que respalda sua formação docente, certamente tornou-se básica por 

tocar-lhe profundamente os sentimentos do sonho, da vontade, do desejo sem os 

quais inexiste o elo vital para o trabalho em geral e, sobretudo, no quadro do 

magistério, tão desgastado pela perda de valor social. 

Quanto aos sujeitos de 1 ao 5 constatou-se que em sua maioria (83,3%), 

não manifestaram o desejo de tornarem-se professor. Incialmente, as razões que 

pontuaram para assumir a docência foram a necessidade de: “Complementar a 

renda, manter os estudos, garantir a segurança profissional por meio de concurso 

público e aceitação aos convites efetivados por pessoas credenciadas.” (Sujeitos 1, 

2, 3, 4 e 5). 

Parte da questão advém das implicações históricas, socioculturais, políticas 

que atravessando os processos de formação, responde às exigências dos novos 

contextos sociais, baseados na reafirmação da matriz neoliberal. Tal matriz 

desvaloriza os fins educacionais e os submete aos sistemas educativos, as políticas 

e discursos de sentido uniforme, orientados pelas organizações internacionais como 

a UNESCO, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional. Essas instituições 

por meio da articulação entre linguagem e poder, legitimam suas ideias e teorias 
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carregadas de tendências e intenções do pensamento dominante, difundindo e 

proliferando seus discursos ambíguos nas múltiplas realidades sociais. 

Dessa forma, a maioria dos sujeitos investigados não verbalizou o desejo de 

tornar-se professor a partir de sua iniciação profissional, explicadas por meio da 

apreensão crescente do discurso neoliberal de desvalorização ao magistério e 

também pela condição de desprestigio social do professor o qual se traduz pelo 

desprezo a uma função e pela renumeração irrisória “atribuída ao trabalho e aos 

trabalhadores”, conforme assegura Bourdieu (1998, p. 11). 

Complementando a análise dessa questão relativa aos processos formativos 

docentes, recorre-se a Vygotsky (1998a), no sentido de corroborar quanto ao 

funcionamento do desenvolvimento mental dos sujeitos nesses processos. Em 

outras palavras, de fato, como se dar esse movimento individual? Para o psicólogo 

citado, os sujeitos professores ao internalizarem os discursos sociais externos, 

também subjetivam valores e princípios que subjazem a sua individualidade, 

conforme suas crenças, seus valores, suas concepções de educação e de mundo, 

formulados a partir da conversão da significação externa em outros sentidos para si 

próprios. 

Nesse processo, não se deve prescindir da reflexão, da criticidade, da 

argumentação na busca pelo conhecimento, bem como da análise dos contextos 

nos quais esse conhecimento é produzido. Para os docentes e discentes, saber 

como o conhecimento é apreendido, transformado e consubstanciado na história 

humana, é condição sine qua non para o seu processo evolutivo. Acresce-se ainda 

que o trânsito social do conhecimento seja no início, durante ou final da carreira 

profissional docente, se operacionaliza por meio de linguagens. Atentar-se para esse 

fenômeno é relevante para a condição humana, uma vez que a concepção de 

linguagem adotada, deve operar sempre com a intenção de “Resgatar o homem 

como produtor e não como consumidor de um sistema abstrato de formas.” 

(FRIGOTTO, 1990, p. 93). 

No tocante as experiências vividas pelos sujeitos abaixo se percebe 

evidências de uma prática profissional ligada ao mundo produtivo: 

 
[...] sempre trabalhei no ramo da manutenção da maquinaria, em geral com 
refrigeração, depois como coordenador de logística industrial [...] (Sujeito 1). 
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[...] ao pegar as turmas, fui repetindo o processo, adaptando, aparando as 
arestas, apanhei bastante pensava uma coisa e não tinha ideia [...] (Sujeito 
2). 
 
[...] tenho experiência da fábrica. Quando comecei a ensinar vi que a fábrica 
era muito importante porque relacionava os conteúdos com a área da 
produção, do controle e da produtividade não ficava só na teoria [...] (Sujeito 
3). 
 
[...] além das aulas particulares ministradas, tenho experiência como aluno 
do curso tecnológico [...] (Sujeito 4). 

 

A verificação que se fez deste percentual de 66,8% referente as falas quanto 

às experiências de formação de professores, denotam mais relações com um 

trabalho ligado ao setor produtivo do que mesmo com o trabalho docente. 

Na reflexão sobre os cursos de formação de professores e as tendências de 

formação para o ensino técnico, Peterossi (1994) destaca que, embora 

acompanhando as tendências mais gerais do próprio ensino técnico, a formação dos 

formadores, guardou como características principias que os professores sempre 

foram antes, trabalhadores envolvidos com o mundo produtivo e que a universidade 

esteve alheia à formação desses professores. O não envolvimento da Universidade 

teve como principal consequência “A não produção de um saber, uma cultura e de 

um fazer capazes de subsidiar criticamente o ensino técnico, a partir de experiências 

acumuladas ao longo dos anos.” (PETEROSSI, 1994, p. 91). 

Para Fernandes (2012), a falta de um maior envolvimento da Universidade 

com a educação profissional ainda é desafiante. A manifestação de atendimento aos 

professores dessa modalidade de educação é ainda reduzida, salvo convênios e 

parcerias como PROEJATEC estabelecidos com instituições federais de diversos 

estados. 

Infelizmente, as mazelas produzidas pelo próprio sistema educacional, 

fabricou perdas para a universidade e sobretudo para o ensino técnico, que não 

acumulou saberes e práticas que referendem suas propostas e análises a fim de 

integrar-se efetivamente ao contexto educacional (PETEROSSI, 1994). 

Um estudo investigativo poderá desvelar o emaranhado de determinantes 

que perpassam a história da universidade e a história da educação profissional, as 

quais apesar de relevantes não se constituem como objeto de análise desta tese. 

Retomando-se à análise das experiências formativas na perspectiva 

discursiva dos docentes da educação profissional (sujeitos desta pesquisa) inferiu-se 

que esses, apresentaram seus discursos relacionados ao mundo produtivo, 



 
83 

 

justamente pela ausência de um currículo formador que contemple na sua esfera 

prescritiva e em ação, à produção histórica sociocultural, política, científica e 

tecnológica, orientada integradamente para a vida produtiva, conforme explicita a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (L.D.B. – Lei 9394/96, Art.39) (BRASIL, 

1996). 

Nesses termos, a premência com a formação dos formadores e em 

atendimento à Lei 11.892/2008, alguns Institutos Federais vêm assumindo cursos de 

formação especiais, pós-graduação e licenciatura. De acordo com a exigência legal, 

dentre os objetivos dos institutos identificam-se: 

 
VI – ministrar em nível de educação superior: 
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais 
para os diferentes setores da economia; 
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 
pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação 
básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação 
profissional; 
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de 
profissionais para os diferentes setores as economia e áreas do 
conhecimento; 
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e 
especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do 
conhecimento; e 
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 
contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em 
educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e 
inovação tecnológica. (BRASIL, 2008a, p. 4). 

 

Há que se considerar que esse quadro da docência de um modo geral, deve 

estar apto para atender aos cursos de licenciatura, aos programas de formação 

inicial, e formação continuada de trabalhadores do ensino técnico em suas formas 

concomitante, subsequente e integrado ao ensino médio; as variantes de formação 

inicial e continuada e do ensino técnico quando ministradas de forma articulada com 

a educação de jovens e adultos; e a graduação tecnológica. 

Como se identifica, a educação profissional brasileira, apresenta uma 

organização estrutural, pedagógica e gerencialmente complexa, pois se divide em 

setores econômicos, em áreas ou eixos profissionais tecnológicos; níveis diversos 

de ensino e ou relacionados a outras modalidades de educação; demandando uma 

diversidade curricular, uma aglutinação de níveis e modalidades de ensino, exigindo 

do professor uma tarefa árdua quanto ao planejamento, execução e avaliação de 

sua atividade docente. 
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Com isso a transposição didática dos conteúdos e estratégias curriculares, 

experiências, saberes e conhecimentos extensivos as dimensões do ensino, 

pesquisa e extensão, implicados a orientação de uma política neoliberal de cunho 

pragmatista, requer sempre mais desse profissional. Tal política centraliza a 

responsabilidade de salvar a educação, apesar de nem sempre contar com as 

condições: epistemológicas, humanas, materiais, didático-pedagógicas e gerenciais 

necessárias ao seu trabalho docente. 

Nesse sentido, registrou-se alguns depoimentos recortados da empiria, 

referentes as experiências, saberes e conhecimentos com os quais o professor 

trabalha na sua prática do PROEJA. 

Averiguou-se, que três sujeitos representando um percentual de 50,1% das 

falas coletadas, manifestaram que: 

 
[...] é com o conhecimento acumulado que desenvolvo minha prática no 
PROEJA [...] (Sujeito 2). 
 
[...] trago a experiência da fábrica; os saberes de Paulo Freire e Piaget e os 
conhecimentos do meu curso de mestrado [...] (Sujeito 3). 
 
[...] uso muito as novas tecnologias [...] (Sujeito 5). 

 

Observou-se que nos depoimentos comunicados, há uma concepção de que 

as experiências, saberes e conhecimentos com os quais os sujeitos desenvolvem 

sua prática é de cunho pragmatista, na medida em que se apreendeu dos discursos 

emitidos, sentidos dicotômicos e manipuláveis. Isto é, o sujeito-2 explicitou que a 

sua prática é desenvolvida com o “conhecimento acumulado”, o que para nós, 

converteu-se no sentido referente a palavra “todo”. Já o sujeito-3, a forma bem 

pausada, de verbalizar as palavras: experiências, saberes e conhecimentos, passou 

evidências das quais se pode apreender o sentido referente a palavra “partes”. Para 

o sujeito-5, “são recursos tecnológicos” o que utiliza em sua prática docente, os 

quais, pôde-se representar pelo sentido referente a palavra “instrumental”. 

Dessa forma, pode-se inferir que subjacente a essas falas, perpassa uma 

concepção curricular espelhada no modelo de currículo técnico-linear de Tyler 

(1949)12 que privilegia o princípio instrumental, a ideia de separação, da adaptação, 

                                                             
12 Um modelo curricular que se centra nas questões de organização e desenvolvimento. Tal como o 

modelo de Bobbit, deve buscar responder às questões: currículo, ensino, instrução e avaliação. 
Como se vê, sua abordagem, corresponde à divisão tradicional da educação. 
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da repetição, numa orientação bem comportamentalista de como deve funcionar a 

prática docente na construção de aprendizado. 

Advém daí, um pensamento cientificista que quer sobrepor as concepções 

universais e particulares do conhecimento, do currículo, a uma tentativa de polarizar 

e fechar essas concepções, como se as distinções existentes entre as mesmas, 

impedissem de estabelecer relações dialógicas, sobretudo quando se trata de uma 

prática educativa de natureza fundamentalmente humana e por isso mesmo 

impregnada por contradições do tipo: uno e múltiplo, simples e complexo, idêntico e 

diverso dentre outras. 

Esse fato, representado por uma concepção curricular de natureza técnico 

instrumental, verbalizado pela metade do universo pesquisado, corrobora com a 

afirmação de Peterossi (1994), de que, a principal característica da educação 

profissional, é a inexistência de uma política constituinte de formação. A falta de 

diretrizes, levada a efeito pelo próprio sistema educacional, resultou “O não 

enraizamento de propostas de formação junto ao sistema universitário.” 

(PETEROSSI, 1994, p. 161). O que existiu foram propostas atreladas a questões 

emergentes, tal qual a proposta do PROEJA, reeditada atualmente, em um outro 

contexto da educação profissional, para responder de modo imediatista e 

transformado a situação complexa e desafiante dessa modalidade educativa. 

O mais danoso parece ser, a precarização do magistério como categoria 

universal e em particular a possibilidade de descaracterizar o legado das instituições 

públicas federais, na medida em que essa rede, implementa um projeto de expansão 

em diversos interiores cearenses, alicerçado num aligeiramento político e na 

proliferação de um discurso educacional, que nem sempre se traduz em ações 

profícuas, sobretudo quanto a política de formação dos formadores. Tal política deve 

ser articulada a um projeto curricular de cunho técnico-científico e tecnológico, 

inserido à realidade socioeconômica, constituindo as bases sólidas da educação 

profissional na modalidade PROEJA. 

Por outro lado, dois sujeitos representando a minoria do universo discursivo, 

um percentual de 33,4% ao se referir as experiências, saberes e conhecimentos 

com os quais desenvolvem sua prática, assim se expressaram: 

 
[...] me acostumei a trabalhar os conteúdos, linkandos com as coisas o 
tempo todo. Por exemplo: ao falar sobre agricultura, falo daquilo que o aluno 
come, do que o aluno veste, da forma que é produzido e transformado pela 
indústria moderna [...] (Sujeito 4). 
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[...] paralelo a língua estrangeira procuro resgatar a autoestima do aluno 
que é muito baixa [...] (Sujeito 6). 

 

Pode-se depreender desses depoimentos, primeiramente uma 

representação de prática curricular docente, influenciada por orientações teórico-

críticas no sentido de desenvolver o fazer profissional, não apenas com o domínio 

do conhecimento científico, mas também com o envolvimento desse conhecimento 

pela atividade reflexiva, a fim de torná-lo aprofundado na sua história, na sua 

aplicação e ainda na capacidade de transformação que o conhecimento requer. 

 

5.2 Os professores participantes da pesquisa pelo olhar do aluno do PROEJA 

 

Para complementar a caracterização dos docentes investigados, verificamos 

como esta questão é vista na fala dos alunos, quando indagamos, como os mesmos 

percebem o PROEJA com a provocação: se eu fosse professor deste curso, ao que 

eles responderam: 

“Desenvolveria um maior espaço para a capacitação no âmbito do PROEJA. 
(Aluno A). 
 
Tornaria o aluno um profissional de “mão cheia”. (Aluno C). 
 
Usaria uma didática simples e construtiva, pois o fato de alguns alunos 
terem passado muito tempo sem estudar, precisam de uma atenção 
especial para acompanhar o curso. (Aluno B). 
 
Apoiava muito mais os alunos. Motivava para não desistirem do curso e 
minhas aulas seriam no ritmo da turma em prol de uma melhor 
aprendizagem. (Aluno D). 
 
Respeitava os alunos e motivava muito para que eles não desistissem. 
(Aluno G). 
 
Desenvolveria um maior esforço para me capacitar na área do PROEJA e 
melhor qualificar os alunos. (Aluno E). 
 
Exibição de filmes, convidaria especialistas para realizar palestras na área 
específica do curso, organizaria visitas técnicas. (Aluno F). 

 

Sobre o PROEJA os alunos assim se colocaram: 

 

O projeto do PROEJA é bem feito na teoria, mas na prática existem muitas 
falhas como, por exemplo, substituição de professores e a didática de 
alguns não é muito legal. (Aluno A). 
 
O PROEJA é um programa de grande importância para as pessoas que 
estão precisando dessa oportunidade de voltar aos estudos para uma 
qualificação profissional. (Aluno C). 
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Acho que o PROEJA tem que melhorar. Seria interessante outras opções 
de curso. (Aluno B). 
 
Alguns professores não se dedicam para ensinar. Há alunos com quase 50 
anos que tem muita dificuldade de acompanhar o curso. (Aluno 4). 
 
Muitos alunos desistem do curso. Minha turma começou com 30 alunos, 
hoje no 4º semestre só estão frequentando 08 por conta da desorganização. 
(Aluno H). 
 
Gostaria que o curso funcionasse com mais eficiência. (Aluno E). 

 

Do ponto de vista histórico-sócio-cultural, educacional e político, muitos são 

os interesses dos sujeitos sociais que formulam propostas e iniciativas sobre o 

desenvolvimento da História Brasileira. 

No tocante ao campo educacional, pode-se constatar desde o período da 

colonização brasileira até os dias atuais, o desenvolvimento do projeto de reforma 

do ensino médio e profissional proposto pelo Estado no final dos anos 90; as 

iniciativas estatais referentes à criação de uma nova institucionalidade; experiências 

e agências formadoras de Educação Profissional, nos diversos espaços sociais 

(MANFREDI, 2002); implantação do projeto de expansão da rede profissional do 

sistema federal de educação; bem como a implementação de programas 

emergenciais conforme se apresentou na página anterior. Tudo isso, vem se 

realizando sem contar com às condições estruturais básicas e sem uma proposta de 

formação adequada aos professores, que são os agentes responsáveis pela 

execução de propostas educacionais pensadas pelas instâncias governamentais. 

No caso do PROEJA, os próprios alunos ao serem entrevistados sobre o 

que fariam de diferente, caso fossem professor nessa modalidade de ensino, 

destacaram que: 

 
Desenvolveria um maior esforço para me capacitar na área do PROEJA e 
melhor qualificar os alunos. (Aluno B). 
 
Tentaria melhorar o desenvolvimento de cada aluno a fim de cumprir com o 
objetivo do ensino. Isto é, tornar o aluno um profissional de “mão cheia” 
(Aluno C). 

 

Depreendendo-se as falas dos alunos foi visto que é importante se 

capacitar na área do PROEJA, trabalhar melhor o desenvolvimento de cada 

aluno a fim de atingir o objetivo de ensino, é justamente o que os alunos fariam 

de diferente, caso fossem professores na modalidade PROEJA. Pode-se então, 

inferir de um modo questionador: Se os alunos compreenderam o sentido da palavra 
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diferente como o que não é comumente usual, se permite a indagar: na perspectiva 

desses alunos, as ações docentes por eles abordadas, são componentes das 

referências que configuram à formação docente, pouco trabalhadas pelos seus 

professores? Ou trabalhadas numa abordagem docente que os alunos não 

entendem e/ou discordam? Ou ainda, são ações que não foram trabalhadas pelos 

seus professores na perspectiva do PROEJA? 

De qualquer forma as possíveis respostas dadas a essas perguntas, supõe-

se que a abordagem feita sobre tais questões, contemplaria às referências que 

constituem o processo formativo dos professores do PROEJA. 

Dessa forma, os alunos apontaram suas expectativas para à causa 

educacional, sobretudo no tocante à formação docente no quadro do PROEJA, 

justamente, porque acreditam que ainda é, contando com a dimensão educacional 

que podem minorar e ou superar em suas histórias de vida, a falta dos bens 

culturais, a ausência de domínio dos códigos, linguagens, saberes e ferramentas 

que lhes oportunizam um melhor trânsito social. 

Entretanto, a ênfase dada pelos alunos ao magistério, não depende apenas 

de uma ação formativa. Essa ação de acordo com Rodrigues (2001, p. 244): 

 
[...] não pode ser de nenhum indivíduo isoladamente, nem mesmo de 
qualquer instituição especializada. Nenhum indivíduo isoladamente, por 
melhor preparo que tenha, será capaz de oferecer a outro a plenitude da 
formação de que ele necessita, bem como nenhuma instituição, ainda que 
seja definida como educativa, poderá dar conta desse papel. Essa tarefa é 
de responsabilidade social. 

 

Nesse sentido, concorda-se com o autor, porque admitindo-se a natureza 

sociável própria da condição humana, não há como dicotomizá-la em pontos 

distintos. Por outro lado, ao assumir-se as partes também está assumindo-se o todo, 

já que as mesmas dão unidade a realidade de forma integral. 

Assim sendo, deve-se estabelecer o diálogo entre as partes e a todo, ou 

melhor, entre o individual e o social num exercício de articular o que parece 

(in)comunicável sem, contudo privilegiar as especialidades do todo em detrimento 

das generalidades das partes. 

Dessa forma, merece especial atenção, o desenvolvimento da ação 

formativa do professor, atentando-se sempre para uma concepção de formação 

mais justa, mais democrática como sugere Moreira (2001). Respeitar sempre as 

concepções de mundo, de sociedade, de homem que os professores trazem 
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consigo, de modo que possam se reconhecer como autor(a) e senhor(a) de sua 

profissão sem, contudo prescindir do legado histórico socialmente construído e por 

isso mesmo idôneo e de pertencimento identitário ao magistério. 

No caso específico da Educação Profissional integrada à Educação Básica 

na modalidade de Educação de Jovens e Adultos surge essa identificação. Pois, 

uma modalidade de educação que integra e representa duas concepções de 

educação historicamente estigmatizadas pelo preconceito e pela exclusão e que tem 

como destino o atendimento a demanda popular, evidentemente apresenta 

obstáculos de natureza sociocultural e epistemológicos de complexa 

operacionalização, uma vez que faltam as condições materiais para a organização 

do trabalho didático-pedagógico e, sobretudo, a condição humana do professor(a), 

devidamente habilitado(a) para tornar-se um profissional de corpo inteiro. Isto é, 

um(a) professor(a) com formação adequada para dar conta das especificidades do 

segmento PROEJA. 

Nesse sentido, ao observar as falas dos alunos surgiram algumas 

inquietações sobre o PROEJA: 

 
[...] há falta de conteúdo prático referente a área de refrigeração (Aluno A).  
 
[...] não existe aplicação de uma didática simples, junto a matéria, pois 
somos alunos como os outros (Aluno J). 
 
[...] falta de atenção com os estudantes que tem mais dificuldade em 
aprender (Aluno D). 
 
[...] organizar, junto a coordenação de curso, o horário escolar, a 
identificação do bloco e o nº da sala de aula (Aluno G). 

 

Percebe-se que, para os alunos, a representação de que o professor tem um 

papel profissional a cumprir e independente das condições materiais e subjetivas 

que esse professor disponibilize para realizar sua ação docente, o aluno espera 

sempre o cumprimento das atribuições inerentes ao magistério. A operacionalização 

dessas atribuições não deverá ser feita de qualquer forma, mas de maneira que 

oportunize a aquisição do aprendizado a esse aluno. 

É bem verdade que a aprendizagem do aluno, não depende apenas do 

desempenho do professor. Há fatores de natureza interna e externa aos sujeitos do 

processo ensino-aprendizagem que implicam incisivamente sobre o ato de aprender, 

facilitando e ou boicotando essa atividade. 



 
90 

 

Para a atividade do ensino na concepção histórico-social de Vygotsky, o 

movimento do aprender, não se realiza sem a interação estabelecida entre o 

aprendente e um outro (professor, aluno, e ou pessoa social mais experiente). 

Mesmo que ao longo do processo, um dos sujeitos da interação cumpra eficazmente 

sua função, de nada valerá se o outro não se dispuser a assumir a coparticipação. 

Portanto, a aprendizagem é um processo relacional, interativo e mediado. Se 

estabelece num diálogo entre a objetividade, inerente aos sujeitos que realizam essa 

aprendizagem, dando vazão e alargamento aos processos de desenvolvimento 

cognitivo. 

Na concepção vigotskyana, a aprendizagem é uma atividade poderosa que 

desperta e faz emergir os processos de desenvolvimento mental. Tal processo “[...] 

progride de forma mais lenta e atrás do processo do aprendizado.” (VYGOTSKY, 

1998a, p. 117). 

 Assim sendo, para o autor a aprendizagem é uma atividade vigorosa que 

ocorre na interação com um OUTRO mais experiente e se materializa por meio da 

linguagem. Ademais, a aprendizagem precede e provoca o desenvolvimento mental. 

Tal desenvolvimento é percebido como uma “Consequência do conteúdo a ser 

apropriado e das relações que ocorrem ao longo do processo de educação e 

ensino.” (FREITAS, 1995, p. 101). 

Nessa direção, o desenvolvimento se opera e se produz na atividade da 

educação e do ensino, os quais se constituem “uma unidade indissolúvel” como 

assevera o autor (FREITAS, 1995, p. 101). 

Para Vygotsky o que os alunos apresentaram como inquietação no curso 

PROEJA, ou seja: falta de conteúdo prático, falta didática curricular, falta atenção 

para as dificuldades discentes e falta de organização institucional, se deve 

configurar como ausência de aprendizado.  

Do ponto de vista de Vygotsky, a ausência de aprendizado no curso de 

Climatização e Refrigeração do PROEJA, ocorreu em decorrência de uma dinâmica 

não instigante e não provocativa ao processo de ensino. Dessa forma, o bom ensino 

não ocorreu, justamente, pela inoperância nos modos da operação cognitiva dos 

sujeitos envolvidos, o que impediu a emergência dos processos de desenvolvimento 

do aprendente. 

Ademais, sobre a realidade do curso de Refrigeração e Climatização do 

PROEJA na perspectiva dos alunos, foi pontuado ainda, a falta de melhores 
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condições que favoreçam o desenvolvimento dos processos inerentes aos sujeitos 

participantes desse curso. Isto é, faltou citar as dificuldades de organização com o 

trabalho e desatenção com os alunos que tem dificuldades. 

No caso dos professores, conforme as falas existentes sobre os processos 

formativos na docência da Educação Profissional, destaca-se que, historicamente, 

os incentivos e investimentos concernentes ao desenvolvimento da profissão 

professor nessa modalidade de educação, não se deu de forma vigorosa. Há 

lacunas e fragilidades no aprendizado exigido para a formação do docente no 

quadro profissional da rede federal de Educação Profissional, uma vez que inexiste 

uma política voltada para a formação inicial e formação continuada adequada a 

docência, de modo que atenda aos diversos níveis de ensino dessa modalidade de 

educação. Ademais, faz-se necessário um legado na perspectiva sócio-histórico-

cultural, que contemple não apenas uma descrição histórico-legalista dos fatos; 

tempos e espaços vividos na Educação Profissional, mas sobretudo a produção de 

um consistente quadro teórico-metodológico que possa sustentar 

epistemologicamente a condição de ser do PROEJA – modalidade de Educação 

Profissional Brasileira. 

No tocante aos processos formativos dos alunos, é importante ressaltar que 

seria ingênuo imaginar que esses mesmos processos pudessem acontecer de forma 

independe dos processos formativos dos professores. Ambos estão imbricados de 

tal forma porque possuem a mesma finalidade de provocar o desenvolvimento do 

OUTRO, ou seja, fazer emergir os processos de formação humana profissional. 

Guardadas as devidas proporções, pode-se dizer que os processos 

formativos no âmbito da docência e ou discência, estabelecidos na modalidade da 

Educação Profissional, sobretudo no quadro do PROEJA, apresentam lacunas 

epistemológicas, inadequações de ordem teórico-metodológicas, sem contar com as 

(in)gerências políticas dos muitos parceiros que disputam uma participação nesse 

segmento de educação. Nesse sentido é como se a dimensão humana profissional, 

se caracterizasse apenas por uma produtividade financista, cientificista e tecnológica 

e por isso mesmo, ao invés de em primeiro lugar, lembrar as pessoas, lembram 

apenas dos processos produtivos por elas concebidos e fabricados. 

O mais danoso, é que as pessoas inadequadas que representam a 

instituição escolar na qual se exercitam esses processos deslocados do sentido 

humano da formação, acabam estendendo e difundindo: concepções, princípios, 
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valores, sentimentos, crenças, cultura carregadas dessa significação mercadológica 

para os parceiros mais próximos, ou seja, professor e aluno. 

Por sua vez, quando os alunos e professores apreendem e convertem esses 

significados por meio das linguagens diversificadas, materializadas no dispositivo 

curricular, extremamente poderoso toda a história dos processos de formação 

poderá manter-se e ou transformar-se. Dessa forma, se os sujeitos do ensino-

aprendizagem, professor e aluno, são orientados por uma fundamentação técnico-

mercadológica de natureza aligeirada consoante com a pressa, consumo fácil, 

originária de uma lógica instrumental, vinculada somente ao contexto produtivo, 

evidentemente, acontecerá a manutenção ou a (re)edição da história da formação 

da Educação Profissional Brasileira, baseada nos moldes de uma formação 

desintegrada da totalidade da pessoa em formação. Entretanto, se acontecer ao 

contrário do que está sendo argumentado, provavelmente haverá a possibilidade da 

transformação a qual só acontecerá numa articulação entre as políticas públicas de 

formação, condições materiais adequadas e pessoas formadoras e formandas 

(gerentes do ensino, técnicos educacionais, professor e aluno) num diálogo 

respeitoso com o contexto produtivo mais amplo e localmente discutido pela 

representação da população existente. 

A visão dos alunos na caracterização dos docentes e do trabalho que estes 

desenvolvem é considerado importante na interação que se estabelece entre quem 

ensina e quem aprende. Sobre essa questão, Barbosa (2013, p. 61) afirma: 

 
É só aparente a contradição entre essa EJA restrita e a necessidade de ver 
jovens e adultos reais, inseparáveis das questões históricas e sociais que 
lhes dizem respeito. E ter sempre em mente que o fato de a EJA não ser 
igual a outras formas de educação não implica tomar essa modalidade de 
ensino como descontextualizada, seja do ambiente não-educacional 
propriamente dito, seja do ambiente histórico, social, econômico etc. 

 

Dessa forma a preocupação de resgatar sentimentos incentivadores para 

aquisição do aprendizado, denota crença na articulação das condições subjetivas e 

objetivas do aluno proporcionando um melhor desenvolvimento da integralidade da 

mente e corpo que o discente efetiva para sua evolução. 
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5.3 A sala de aula como lócus de formação docente: dados das observações 

 

O contato do pesquisador com o fenômeno da sala de aula, no sentido de 

verificar as atividades que se constituem aspectos formativos do Professor do 

PROEJA possibilita a compreensão do currículo concretizado na prática docente. 

Compreender a formação do docente no espaço da sala de aula e a 

aproximação com este ambiente se concretiza em uma visão dialética de aprender 

para ensinar e ensinar para aprender. 

Tomando-se esse processo de desenvolvimento da formação de professores 

no espaço da educação profissional como uma dimensão histórico-sócio-cultural no 

dizer de Vygotsky (1998b), pode-se inferir que sendo a história da educação 

profissional, perpassada por princípios, implicados com o ideário burguês e com 

uma concepção de educação que objetiva o desenvolvimento da capacidade 

produtiva do cidadão.  

Nesta modalidade, o próprio Estado corroborou difundindo e instituindo à 

dualidade do ensino no sistema educacional brasileiro, ou seja, a criação de uma 

escola para os mais abastados e outra para a classe trabalhadora. Há de se convir 

que o ranço do desprestígio social para com essa classe trabalhadora e seus 

professores, tem ocorrido “naturalmente” e emergido nos contextos e tempos sócio 

históricos, se (re)atualizando por meio de programas emergenciais, atualmente 

nominados: PROEJA, PRONATEC, PROJOVEM, dentre outros. Vale lembrar, que 

tais programas discursivamente objetivam promover à igualdade de oportunidades. 

Entretanto, na prática, tem gerado incertezas e ambiguidades, tanto para os 

trabalhadores como para a definição do papel e da função da instituição profissional 

que os gerenciam e em decorrência aqueles que compõem seu corpo docente. 

A observação de sala de aula ocorreu de outubro a dezembro de 2012, o 

que perfaz uma carga horária de aproximadamente 40 horas. Neste período 

destacamos aspectos concernentes à epistemologia da prática, evidenciados nas 

atitudes tomadas pelos docentes, aqui relacionadas: 

 

a) Dimensão Pedagógica: 

 Revisão de conteúdos de disciplinas anteriores, colocadas no currículo 

como pré-requisito; 
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 Transposição didática dos conteúdos práticos para teorização na sala de 

aula; 

 Aprendizagem de superação de uma visão mecanicista do currículo, 

colocando o aluno como centro do processo ensino aprendizagem 

ultrapassando a tendência homogeneizadora; 

 Interdisciplinaridade na prática docente; 

 Desejo de Formação Continuada. 

 

b) Dimensão Profissional: 

 Justificativa antecipada de impedimento ao não comparecimento da sala 

de aula; 

 Cumprimento ao horário de aula; 

 Postura de superação da infantilização em sala de aula; 

 Desejo de superação da pedagogia tradicional. 

 

c) Dimensão Social: 

 Atitudes de indiferença diante da diversidade identitária; 

 Dificuldade de compreensão do currículo como espaço de conflito social e 

relações de poder. 

 

d) Dimensão Ética: 

 Superficialização do ensino, baseada apenas na dimensão técnica; 

 Desejo de igualdade de direitos em relação à autonomia e visão de futuro. 

 

e) Dimensão Organizacional: 

 Visão crítica a respeito de gerenciamento do PROEJA o que corresponde 

ao desejo de melhores condições de trabalho; 

 Uso de estratégia pedagógica a partir da realidade do professor; 

 Atitude contraditória em relação a exigências de gestão de sala de aula 

em relação aos alunos. 

 

Conforme descrição apresentada no capítulo 3, consoante aos sujeitos da 

pesquisa, se fez também as caracterizações iniciais à atividade da observação direta 
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em sala de aula, a qual se dará continuidade, utilizando-se a mesma técnica 

descritiva por meio de um sucinto relato discursivo. 

Com relação às cenas didático-pedagógicas representadas pelos sujeitos - 

professores e alunos, pode-se afirmar que a partir do roteiro – “diário de bordo” 

(APÊNDICE E), as aulas se desenvolviam a partir de uma organização e lógica 

individual da proposição do professor. 

Não se pode afirmar que tal atividade era resultante de um planejamento 

prévio docente, uma vez que nem sempre se adequava: ao nível cognitivo/cultural 

do grupo, ao tempo disponibilizado por boa parte dos alunos trabalhadores, pois, 

independente da quantidade dos discentes presentes, a aula era iniciada e 

concluída no tempo previsto. 

Percebeu-se que de um modo geral as aulas eram conduzidas por meio de 

exposição verbal do professor (a), com apoio do quadro branco e/ou de datashow, 

demostrando a competência técnica quanto ao conteúdo trabalhado. 

Entretanto, para alguns alunos, sobretudo quanto às disciplinas 

profissionalizantes, os alunos não dominavam os pré-requisitos básicos, dificultando 

uma participação efetiva, justamente pelo temor de se expor a uma interação de 

mediar o seu aprendizado com o professor. 

Quanto a questão técnico-didático-pedagógica, há professores que 

tacitamente possuem o domínio da prática docente, outros não a desenvolvem bem 

porque mesmo quando conseguem ter acesso à formação continuada, infelizmente, 

não é bem desenvolvida didaticamente, porque há um déficit no legado educacional 

referente ao desenvolvimento da História da Educação Profissional no Brasil 

(PETEROSSI, 1994). 

No tocante aos procedimentos, recursos didáticos e avaliação da 

aprendizagem poderiam ser mais inovadores e producentes no aprendizado docente 

e discente. Entretanto, como está se construindo um legado acadêmico no âmbito 

da Educação Profissional relativo à modalidade PROEJA, espera-se que o grupo de 

profissionais com seus Cursos de Mestrado e Doutorado nessa área, de fato possa 

contribuir com o fortalecimento da Educação Profissional brasileira como servidores 

públicos éticos e comprometidos socialmente. 

Mesmo nas contradições, o educador de jovens e adultos deve procurar 

diversificar suas estratégias de ensino, não se deixando enredar pelas armadilhas 

da “vitimização” do aluno de curso noturno da EJA, que se manifesta na adoção de 
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aulas infantilizadas ou superficiais. Nem tampouco aprová-lo para a série seguinte, 

alegando ser esse aluno incapaz de aprender conhecimentos considerados mais 

abstratos, posto que tais atitudes tragam consequências danosas ao educando. 

Essa peculiaridade exige do educador de jovens e adultos a adoção de uma 

nova postura, pautada na mudança não só no discurso, mas consubstanciada numa 

prática interdisciplinar, humanizante e reflexiva, que se coaduna com o que descreve 

Barcelos (2010, p. 95): 

 
Inventar e reinventar. Isto talvez seja o que todo educador da EJA mais 
tenha que fazer. Reinventar práticas pedagógicas, didáticas e 
metodológicas de atuação junto aos educandos e educandas, mas não 
deve ficar apenas na reinvenção de questões relacionadas a conteúdos e 
práticas docentes. Há que reinventar hábitos, costumes, valores e, 
principalmente, a esperança de que sempre é possível aprender. 

 

Por conseguinte, uma nova conduta interdisciplinar, por parte do educador 

da EJA, resulta numa possível quebra do paradigma do ensino verticalizado, que se 

corporifica na prática de um educador que, atento à fala de seus alunos, convida-os 

a participar da consecução da aula, da seleção dos assuntos e que, atento às 

grandezas e limitações suas e de seus alunos, continuamente (re)faz a sua prática 

docente.   

A concepção de formação está implicada à tradição do pensamento alemã, 

justamente por usar a expressão bildung para se referir à formação, o termo bildung 

significa formação e também “Configuração da educação de um sujeito 

autoconsciente.” (GARCIA, 1999, p. 20). Como tal, o sentido da palavra bildung 

refere-se ao desenvolvimento reflexivo do educador. 

Nesse sentido, a formação é a capacidade de, a partir dos acontecimentos 

do cotidiano transformar em experiência significativa, tendo como horizonte um 

projeto pessoal e coletivo (GARCIA, 1999). 

Desse modo, a questão da formação emerge como princípio nos próprios 

sujeitos que devem contribuir na sua formação sem, contudo, ser necessariamente 

autônoma. É um processo relacional que acontece a partir das histórias de vida, do 

desenvolvimento pessoal configurado por um processo interno e outro externo ao 

indivíduo funcionando conectadamente. Entretanto, há uma concepção de formação 

que distingue formação geral e especializada, segundo Garcia (1999), a geral refere-

se as dimensões do conhecimento, moral e estética, e a especializada à formação 

profissional com orientação para o desenvolvimento das práticas laborais, 
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articulando a questão a empregabilidade. Essa intencionalidade denuncia a criação 

de um sistema educacional de discriminação social, instituindo pelo próprio Estado, 

uma educação para os pobres versus educação para os ricos. Tal dualidade 

remonta a reflexão acerca da divisão do trabalho no modo capitalista de produção 

no qual são peculiares a divisão, a fragmentação e a perda do controle do processo 

de trabalho em sua totalidade. Por outro lado, para Kuenzer (1992, p. 11) na medida 

em que essas formas “Se representam como refuncionalização do modo de 

produção capitalista, também contêm os germes da sua superação”, por meio da 

formação politécnica, a qual se esforça para ultrapassar a separação entre formação 

geral e formação profissional, formação teórica e prática, um tornar producente a 

conexão entre objetivos, conteúdos e capacidades do trabalho como um todo 

(KALFRY, 1985 apud GARCIA, 1999). 

Para Leitinho (2009), há um aporte de teorias de formação de professores 

das quais decorrem orientações conceituais e que podem corroborar na 

fundamentação programática de eventos pedagógicos concernentes à formação de 

professores. 

A teoria da formação,  

 
[...] tem o trabalho de tornar claros os pressupostos antropológicos da 
formação, determinar o caminho que o homem tem de percorrer no 
processo de se tornar “homem” e indicar de que maneira é possível ajuda-lo 
neste empreendimento através de um estímulo metódico, de acordo com 
um plano. (MENZE, 1980 apud GARCIA, 1999, p. 270). 

 

Dessa forma uma teoria de formação deve contemplar ações formativas com 

percursos interativos de formadores e formandos. A formação se apresenta como 

um fenômeno diverso de natureza sistemática e organizada com diferentes 

tendências e perspectivas teóricas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para perseguir o trajeto dessa investigação, tracei previamente os objetivos 

geral e específicos, a fim de operacionalizá-los e posteriormente poder verificar 

como esses objetivos foram ou não atingidos. 

Nessa perspectiva, constatei que, quanto ao objetivo geral: Compreender a 

formação do professor do curso de Refrigeração e Climatização do PROEJA 

no cotidiano institucional do IFCE, campus Fortaleza, explicitando sua 

percepção sobre o currículo e suas experiências na sala de aula, foi plenamente 

alcançado, na medida em que por meio da observação realizada em sala de aula, 

pude perceber como a formação do professor se materializava na prática 

pedagógica e revelava as concepções de mundo, de homem de educação, de 

currículo entre outras. 

Naquele campo de atuação docente e discente, circunscrito a um espaço 

físico de uma instituição centenária, o IFCE, identificavam-se os elementos 

concernentes à estrutura física do ambiente, o estilo mobiliário, a instrumentalização 

do laboratório, num designer mais tradicional. Diferentemente, o professor utilizava 

recursos tecnológicos mais modernos do tipo data show, computador, no sentido de 

apoiar a sua exposição do conteúdo curricular ora de forma monológica, ora 

dialógica. 

Pude compreender também que o desenho da sala de aula, somadas a 

algumas peças antigas, mobiliário e maquinário representavam memórias 

institucionais. Estas, ao se estabelecerem na realidade presente, interagiam com as 

ações curriculares como exemplificação e desenvolvimento de conteúdos e práticas 

laboratoriais. Lembrando Vygotsky (1987), pode-se dizer que as memórias são 

mediadas por elementos externos, originadas nas relações socioculturais que 

evocam pensamentos, significações não só em termos do contexto real no qual 

estão inseridos, mas também quanto à transposição dos pensamentos e 

significações para outras situações, outros contextos, uma vez que são elaborações 

dos sujeitos em interação pessoal, cultural, social e histórica. 

Acerca dessa natureza histórico-social, segundo o autor pode-se pensar que 

a dinâmica desse movimento faz emergir funções complexas como o pensamento 

racional, a atenção. Tais funções os sujeitos puderam realizar, por meio das 
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interações estabelecidas de forma inter e intrapessoal, contudo, sempre vinculadas 

à perspectiva histórico-social.  

Quantos aos objetivos específicos: Contextualizar o espaço institucional do 

IFCE, no sentido de compreender o fenômeno investigado; Conceber currículo e 

formação docente como forma de aprofundamento epistemológico necessário a 

análise de evidências empíricas; Comparar o processo formativo docente prescritivo 

com o vivencial, a partir das observações realizadas em sala de aula e das 

entrevistas realizadas com os sujeitos da pesquisa foram plenamente alcançados, 

pois compreendi a formação do professor do curso de Refrigeração e Climatização 

do PROEJA, através da análise dos dados dessa pesquisa e a explicitação da 

percepção do professor sobre currículo e formação por meio das interferências em 

sala de aula. Nessa perspectiva, verifiquei que, para os professores do curso 

supracitado, e que foram sujeitos dessa pesquisa, há uma concepção de currículo.  

Convém lembrar que, para desenvolver essas ações, ancorei-me no estudo 

compartilhado do grupo de pesquisa já citado; no estudo solitário por meio da busca 

bibliográfica; ora, na conversa informal com pessoas dispostas a interagir comigo de 

forma discursiva, crítico-reflexiva e sugestiva; ora observando o ambiente 

institucional, sobretudo a sala de aula lócus da observação; ora, realizando 

entrevistas com alunos e professores participantes desta investigação. Houve a 

disponibilidade das condições materiais, acadêmicas, sócio- afetivas que 

contribuíram efetivamente para consecução dos objetivos desta pesquisa. 

Foi possível verificar que o currículo educacional na sua dimensão 

perceptiva, ou seja, sob a ótica do professor, representa-se para parte dos 

professores entrevistados, como um campo de conhecimento e poder, envolvido 

desde as determinações político-sociais globais até as políticas contextuais e locais, 

implicado com o privilégio de selecionar os referenciais epistemológicos e 

metodológicos que serão transmitidos para a organização social à qual está 

vinculado. Entretanto, não é de se estranhar que todo esse emaranhado de 

pressupostos com o qual o currículo está comprometido incida diretamente sobre o 

sujeito professor, objeto de suas intenções, a fim de formá-lo ao longo de sua vida. 

Por outro lado, há parte dos professores consultados que captam o currículo 

como se fosse apenas um modelo legalizado no qual não existe flexibilidade quanto 

às diretrizes prescritivas. Em vista disso, apresentaram-se evidências de uma 
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concepção curricular técnico instrumental, conteudístico e cientificista, primando por 

uma lógica quantificável e previsível da realidade PROEJA. 

A consequência em sala de aula é o engessamento da proposta curricular 

como se fosse impossível alterar, ajustar, (re) adaptar conteúdos à realidade diversa 

e complexa da clientela do PROEJA. Percebi que a relação professor-aluno, em vez 

de se estabelecer mais confortavelmente, permeia um sentimento de insatisfação 

por parte desses sujeitos, como se os mesmos não estivessem em processo de 

busca do aprendizado na modalidade PROEJA. Há que se permitir compreender 

que conjuntamente devem alargar a zona de desenvolvimento proximal (Z.D.P.) do 

professor e do aluno, com paciência histórica e consciência com o que é de suas 

responsabilidades sócioindividuais, como diziam Freire (1997) e Vygotsky (1987). 

Entretanto, aquilo que cabe ao OUTRO (que tem poder de decisão e de mando), o 

que se pode fazer é acatar e ou resistir. Giroux (1986) aponta como os conceitos de 

cultura e de autoformação podem subsidiar a formação do professor intelectual e 

crítico na questão da resistência. 

Nesse sentido, lutar, refletir por uma política de formação institucional, na 

qual a Pedagogia possa envolver-se localmente e em articulação com os órgãos de 

pesquisa, setores e instituições do mundo produtivo, poderá propiciar a emergência 

de uma filosofia educacional mais inclusiva. No tocante à formação docente, quando 

bem construída, favorecerá a inclusão sócio-educacional dos alunos e professores. 

Nesse processo, Bernardo (2000) enfatiza que, sem o argumento 

convincente para estabelecer o diálogo com as demais entidades sociais na busca e 

partilha do conhecimento e das responsabilidades sociais assumidas, não 

acontecerá a desalienação e a emancipação desejadas.  

Dessa forma, a relevância do currículo e da formação como eixos basilares 

do ato de ensinar e aprender em suas dimensões técnica, política e humana com 

seus saberes cotidianos e científicos, deve assumir um compromisso dialógico por 

meio das diversas formas de linguagens, atentando sempre para as ambiguidades 

que lhes são inerentes. 

A política neoliberal adotada pelos órgãos econômicos, políticos e sociais se 

viabiliza pelas premissas e concepções de linguagem carregadas de intenções que 

em todas as áreas de conhecimento não são neutras. Optar pela defesa do que é 

necessário manter e/ou transformar na área educacional, a partir das práticas 

curriculares e formadoras do ser (professor e/ou aluno), requer compromisso ético e 
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uma busca constante pelo conhecimento, mediado pelo OUTRO numa perspectiva 

de bem-estar coletivo. 

Portanto, a compreensão da formação do professor do PROEJA aqui 

investigado se (des)velou a partir do cotidiano institucional explicitado na percepção 

docente sobre currículo. 

No tocante aos achados e reflexões desta pesquisa, o mais desafiante foi 

verificar como o PROEJA se constituiu em um espaço de formação docente. Isso 

porque, em geral o modelo paradigmático que empreende os sentidos de olhar as 

realidades do mundo, nem sempre permite identificar o ângulo possível que melhor 

capta o que se pretende ver. 

Para Morin (1997) o olhar complexo, como tudo o que é humano, não existe 

de forma única e pura. Ele se realiza de modo uno e múltiplo, diferentemente do 

domínio separado que o pensamento disciplinar parcelarizou. De fato, os problemas 

unos e múltiplos tornam-se mais urgentes e não são simplicados para se 

resolverem. 

Isso acontece no caso do PROEJA, sobretudo, pois, sendo uma realidade 

que já nasceu comprometida, em circunstâncias políticas e sócio-pedagógicas 

adversas, pois nem mesmo os responsáveis por seu desenvolvimento, os 

professores, sabiam efetivamente da sua implementação na rede federal de 

educação tecnológica brasileira. 

Assim sendo, como a instituição – o IFCE e seus profissionais poderiam dar 

conta efetivamente de uma oferta educacional de forma abrupta e com toda uma 

herança cultural, marcada pelo preconceito e a exclusão da Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil? 

A organização do espaço institucional foi então acontecendo com 

dificuldades: gerenciais, estruturais, didático-pedagógicas, socioafetivas, enfim de 

toda natureza que as pessoas diretamente envolvidas com a nova oferta de 

educação, começavam a sentir. Então, foi demonstrada uma insatisfação geral e um 

mal-estar docente e discente visivelmente percebido com a modalidade PROEJA. 

Nesse quadro de indefinições, expectativas, amadorismo e intuição 

identificou-se a implementação de um Curso lato sensu em PROEJA para os 

professores do IFCE, o qual colaborou, porém não solucionou o problema dos 

docentes, uma vez que não formava especificamente para desenvolver uma cultura 

adequada para trabalhar com o programa citado. 
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A não implementação de formação inicial e ou continuada para atuação no 

PROEJA colaborou com a tentativa de reproduzir modelos didático-pedagógicos dos 

cursos convencionais, comprovando que os professores desenvolveram o trabalho 

docente como se sentiam mais seguros, como sabiam trabalhar. 

Entretanto, diante desse impasse, parte dos professores, além de procurar 

saídas na busca dos Cursos de especialização, Mestrado e Doutorado, também não 

perderam a oportunidade de denunciar suas insatisfações didático-pedagógicas e 

institucionais, em espaços como fóruns, oficinas, reuniões pedagógicas, seminários, 

entre outros. 

Como se percebeu, as idas e vindas dos professores do PROEJA no IFCE, 

na tentativa de suprir as lacunas não preenchidas pelas especificidades inerentes ao 

PROEJA, ficaram mais evidentes quando na observação em suas salas de aula, 

pude acompanhar suas práticas docentes e comprovar que, em meio a tantas 

dificuldades, já anunciadas no corpus desta tese, revelou-se que o desempenho de 

alguns professores, incorporou o autodidatismo no tratamento da prática pedagógica 

das aulas. Diante dessa descoberta os professores foram se aventurando, 

vislumbrando e constituindo o PROEJA como espaço de formação docente. 

Tal conquista, materializada nas posturas de compartilhar o conhecimento 

sobre o PROEJA do jeito que iam aprendendo com seus alunos, com seus pares, 

exercitava suas zonas de desenvolvimento proximal (Z.P.D) por meio das mediações 

estabelecidas com o OUTRO mais próximo e consequentemente todos evoluíram 

seu potencial de forma criativa e autônoma. Para Vygotsky (1998a), quando se 

potencializam capacidades e valores, por meio da mediação com o OUTRO, o 

indivíduo torna-se pleno e consciente de sua atuação sociocultural e histórica diante 

de si próprio, do OUTRO e do mundo em que habita. 

Considerando que a minha tese de verificar que o PROEJA é um espaço de 

formação docente a partir das relações estabelecidas por meio da prática do 

professor no interior da sala de aula, em situações formais e informais de cotidiano 

da instituição e do desenvolvimento curricular, associado também com as 

especificidades técnicas, sociais e políticas da educação profissional proposta pelos 

órgãos reguladores numa perspectiva inclusiva, posso afirmar que a mesma não foi 

atendida plenamente pelos motivos abaixo relacionados: 
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 O cotidiano apresenta situações de práticas pedagógicas diversas não 

específicas à organização do curso de Refrigeração e Climatização na 

modalidade PROEJA. 

Tais situações podem ser constatadas tanto pelo desconhecimento que a 

maioria dos professores em exercício no PROEJA, demonstrou sobre a proposta 

curricular dessa modalidade de ensino, como também pela ausência de um 

planejamento pedagógico de natureza coletiva, no sentido de melhor trabalhar as 

especificidades do curso. 

Assim sendo, ficou evidenciado que há um repertório de práticas que não se 

identificam com o curso de Refrigeração e Climatização na modalidade PROEJA, 

reforçando, portanto, uma prática quantitativa e instrumental que não corresponde a 

função qualificadora, orientada para o PROEJA, no sentido de desenvolver uma 

formação crítica, autônoma, criativa e cidadã. 

 O IFCE oportunizou apenas o curso de especialização no PROEJA, deixando a 

formação continuada a ser melhor implementada; 

Essa ausência, de formação contínua em âmbito institucional para os 

professores do curso de Refrigeração e Climatização na modalidade PROEJA, 

impediu o desenvolvimento dos aportes teórico-metodológicos conforme a 

orientação prescrita pelos órgãos reguladores da educação, deixando o professor à 

mercê de sua própria sorte. 

Por conseguinte, o professor com um déficit epistemológico e de formação 

específica relacionada ao PROEJA, provavelmente não poderia desenvolver a 

contento, o sentimento de pertença e de identificação com esse curso, tornando-se 

um candidato em potencial a migrar para outro tipo de curso profissional aonde 

pudesse se sentir mais seguro e mais confortável como merece. 

 Ausência de uma política de formação pedagógica institucionalizada; 

O fato do IFCE está desprovido de uma política de formação pedagógica 

institucionalizada, provavelmente não gera programas de incentivos a adesão 

formacional dos professores. 

No caso do PROEJA, o resultado é que como a maioria dos professores 

compreende esse curso com sérios agravantes socio-históricos e políticos incidindo 

diretamente sobre o educacional, perde-se esse público alvo que poderia colaborar 

de forma efetiva caso fosse contemplado com incentivos à participação docente. 
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Entretanto, o objetivo de acompanhar a velocidade do desenvolvimento das 

ciências, técnicas, tecnologias, das artes, linguagens cultura no dizer de Paiva 

(2000), ou mesmo o desejo de superar dificuldades, corrigir desvios, deixa de 

acontecer em tempo hábil, comprometendo seriamente a formação do professor e 

consequentemente a do aluno. 

 O desconhecimento por parte dos professores dos aspectos socioculturais do 

aluno dificulta uma prática pedagógica adequada à diversidade cultural dos 

alunos; 

Enfrentar a diversidade sociocultural do aluno do PROEJA diariamente, sem 

estudos realizados sobre o seu perfil discente e sobre o espaço em que vive, 

provavelmente é uma formação contraproducente. 

Nesse sentido, se para Vygotsky a aprendizagem acontece a partir da 

cotidianeidade do aluno, como o professor irá construir conceitos científicos, se 

desconhece a realidade discente na qual estão imersos os conceitos espontâneos a 

partir dos quais devem ser trabalhados os conceitos científicos? 

Diante disso, Vygotsky afirma que a consciência do aluno está fora dele, 

relacionada com sua experiência diária, com as pessoas de seu meio cultural, em 

confronto com a realidade concreta. 

Dessa forma, quanto mais o professor trabalha os conceitos advindos da 

realidade discente, mais abre caminhos para a compreensão e transformação do 

conceito científico correlato. 

 Com toda a complexidade, os professores desenvolveram outras práticas 

pedagógicas mais próximas de sua identidade docente no PROEJA, tentando 

superar desafios de uma modalidade de educação bem específica. 

Os professores, ao se sentirem excluídos de uma formação pedagógica 

institucional no âmbito do PROEJA, foram-se iniciando nessa modalidade de ensino, 

a partir da própria prática. Alguns, com o apoio do Curso de Especialização na 

referida modalidade, outros intuitivamente, e a maioria por meio das conversas 

estabelecidas com seus pares; com os alunos; com a pedagoga responsável pelo 

curso, e também com pessoas experientes no assunto, na tentativa de se 

aproximarem daquela realidade complexa e desafiante. 

Todavia, as práticas “alternativas” por eles criadas, podem se configurar 

como uma experiência possível e não como uma prática oficialmente desejada para 
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o desenvolvimento pleno das pessoas jovens e adultos na modalidade de ensino 

PROEJA. 

Entretanto, o que se quer focalizar é que a falta de uma formação docente 

específica para o PROEJA gerou a necessidade de um espaço de formação de 

professor, a qual, apesar dos impasses, tensões, acordos, desacordos, silêncios, 

fóruns de debates, reuniões pedagógicas e acadêmicas, visitas técnicas, pesquisas 

no nível de especialização, mestrado e doutorado, os professores e alunos 

assumiram, para a construção do PROEJA, como espaço de formação possível. 

Na perspectiva de Vygotsky, essa aprendizagem foi construída pela 

mediação semiótica, que implica transformação na relação com os interlocutores, 

diversidade de condições humanas, sociais, materiais, multiplicidade de sentidos e 

significações que foram sendo compartilhadas e dando composição a um espaço 

educacional de jovens e adultos que apontou para outras lógicas, outras 

possibilidades. 

Vale lembrar que nem sempre o professor tem consciência de que realiza a 

mediação semiótica. Entretanto, por mais limitados que sejamos quanto a esse 

processo de compreensão, interpretação, significação e (re)significação do 

conhecimento, Smolka (2000), inspirada em Deleuze (1987, p. 36) assevera: “Nunca 

sabemos como uma pessoa aprende; mas de qualquer modo que ela aprenda, é 

sempre pela mediação do signo [...]” 

É provável que apenas a oferta dos cursos de formação inicial e continuada 

para os professores não deem conta de uma educação efetiva. Portanto é 

imprescindível, á construção de políticas públicas que promovam o direito à 

educação, sobretudo às camadas populares marginalizadas.  

Entretanto, os sentidos atribuídos a tais políticas devem ultrapassar o 

significado do direito à educação como acesso. Urge ressignificar essas políticas 

com os sentidos de qualidade, permanência e aprendizado. 

Dessa forma, pode-se vislumbrar o sentido explícito de políticas 

educacionais inclusivas, o que será proveitoso para a sociedade de como um todo. 

Diante do exposto, o presente trabalho poderá contribuir para qualificar as 

políticas de educação do PROEJA valorizar a formação docente no âmbito da 

docência profissional. 

O achado mais relevante desta pesquisa foi alguns professores do PROEJA 

descobrirem caminhos criativos para enfrentar a ausência de uma formação 
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pedagógica institucional, a fim de se aproximarem dos alunos de origens, percursos 

e identidades diversas no sentido de desenvolverem sua prática docente com 

qualidade. 

Assim a sala de aula é um espaço de formação. Ensinante e aprendente 

interagem no desejo da descoberta, entendendo-se que o objetivo maior da procura 

pedagógica é o aprendizado. Para mim, como professora, pesquisadora da 

instituição investigada, esta pesquisa possibilitou a afirmação da minha identidade 

docente, ampliando a minha qualificação profissional. 

No cotidiano da sala de aula, percebi que, de um modo geral, os professores 

observados perseguiam o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, com base 

nos pressupostos de uma formação docente conteudística e cientificista, a qual, 

anacronicamente, insistia em manter-se como substrato epistemológico na prática 

dos professores do PROEJA, justamente pela ausência de uma formação docente 

adequada e não ofertada em tempo hábil para esses profissionais. 

Abrem-se, então, perspectivas para o ensino em geral e, sobretudo, para o 

PROEJA, justamente por se configurar como uma modalidade de ensino que deve 

considerar os “tempos e espaços do aluno”. Por meio do diálogo esses tempos e 

espaços podem ser identificados, materializados no currículo escolar com o uso de 

metodologias grupais e monitorias em salas de aula, podendo auxiliar de forma 

acentuada na avaliação de estudos e experiências vivenciais na história curricular 

dos jovens e adultos. 

Inspirada em Vygotsky, pode-se assumir que no PROEJA a aprendizagem 

deve centrar-se nas potencialidades a serem desenvolvidas nos alunos. Na 

educação de um modo geral e, sobretudo na modalidade citada, a proposta 

curricular deve contemplar o princípio integralizador, o qual por conta da 

complexidade (corpo e mente) constitui-se um dos obstáculos a ser enfrentado na 

formação docente e discente do curso investigado. 

A conclusão desse doutoramento representa muito mais que a concretização 

de um sonho. Posso dizer que é uma nova dimensão que se incorpora a minha 

personalidade, exigindo-me um movimento de transformação e ou de manutenção 

identitário, o qual ouso conceber numa perspectiva sócio-individual, articulado 

dinamicamente com a realidade da qual faço parte. 

Nesse trânsito conclusivo, o sentimento que me envolve não é apenas de 

responsabilidade com os trâmites, parâmetros normativos e acadêmicos. Significa 
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também resgatar o vínculo de pertencimento ao eixo de pesquisa Currículo, 

Subjetividade e Formação Universitária, com o qual desenvolvi estudos gerais e 

específicos, concernentes ao meu objeto de pesquisa: O PROEJA como espaço de 

formação docente. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO COM O DISCENTE 

 

 

 
 

Universidade Federal do Ceará 
Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira 

Doutoranda: Maria Nubia Barbosa 
Orientadora: Profª Drª Patrícia Helena Carvalho Holanda 

 
 
Prezado (a) Aluno (a), 

Solicito a sua colaboração para responder a estas questões relacionadas com o Projeto de 

Pesquisa de doutorado. Asseguro-lhe que a utilização dos dados preservará a identidade do (a) 

respondente. 

Agradeço, antecipadamente, pela sua valiosa colaboração. 

  
Responda as questões abaixo com suas palavras: 

1ª Qual a sua opinião sobre EJA/PROEJA? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2ª Se você fosse professor da EJA/PROEJA o que você faria diferente? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 
116 

 

APÊNDICE B – TRANSCRIÇÃO DO QUESTIONÁRIO COM O DISCENTE 

 

1ª – Qual a sua opinião sobre o PROEJA? 

 O projeto do PROEJA é bem feito na teoria, mas na prática existe muitas folhas como, por 

exemplo, substituição de professores e a didática de alguns não é muito legal. 

 O PROEJA é um programa de grande importância para as pessoas que estão precisando dessa 

oportunidade de voltar aos estudos para uma qualificação profissional. Mas no nosso caso, está 

deixando muito a desejar. Estamos devendo disciplina por falta de professores. 

 O PROEJA para mim é uma segunda chance e com essa chance estou dando os passos que 

deixei de dar. 

 Acho que o PROEJA tem que melhorar. Seria interessante outras opções de curso. 

 O PROEJA precisa de mais atenção dos professores pois também somos o futuro deste país. 

 Caso traumático. Está deixando muito a desejar. 

 Está faltando professores. Poderia ser melhor, pois veio aí para os alunos há muito tempo 

parados. No meu caso, quero concluir e sair formado. 

 É um ótimo curso, pena não ter professores para algumas disciplinas. 

 Alguns professores não se dedicam para ensinar. Há alunos com quase 50 anos que tem muita 

dificuldade de acompanhar o curso. 

 Poderia ser melhor. Compreender a escola e não ter aula faz o aluno voltar para casa, muito 

desanimado. 

 O PROEJA é uma grande oportunidade para se concluir o ensino médio e um curso 

profissionalizante. 

 Seria mais concorrido e prazeroso estudar pelo PROEJA se os responsáveis fossem mais 

preocupados com os alunos. 

 Por conta da desorganização muitos alunos desistem do curso. Minha  turma começou com 30 

alunos, hoje no 4º semestre só estão frequentando 08. 

 Como aluno gostaria que o curso funcionasse com mais eficiência. 

 Falta laboratório para as aulas práticas, talvez uma parceria com a indústria de refrigeração 

trouxesse um melhor aproveitamento para a aprendizagem profissional do aluno. 

 Somos discriminados e desprezados. Não existe laboratórios para a aprendizagem técnica. 

 Poucos professores querem dar aula e a maioria não possui qualificação para ensinar no 

PROEJA. 

 É uma boa ideia, mas infelizmente só funciona no papel. 

 Parei de estudar há dez anos, mas vejo que o curso não acrescenta muito. 

 Falta de assistência administrativa, pedagógica e material. 

 A bolsa do governo atrasa muito. 

 Não desenvolve a parte técnica do curso. 

 Somos abandonados pela direção do IFCE. Só muita força de vontade  para concluir um curso 

desassistido. 



 
117 

 

 Precisa ser melhorado no incentivo ao aluno. 

 Precisa ter mais atenção as prioridades do aluno. 

 É uma das melhores descobertas da minha vida. 

 Melhorar bastante a falta de professores. 

 Os laboratórios desde 2007.1 só tem promessas. 

 

2ª – Se você fosse professor da EJA/ PROEJA o que você faria de diferente? 

 Usaria uma didática simples e construtiva, pois o fato de alguns alunos terem passado muito 

tempo sem estudar, precisam de uma atenção especial para acompanhar o curso. 

 Procuraria organizar junto a direção da instituição as preocupações que mais atingem os alunos. 

 Procuraria entender os meus alunos e colocaria pro-atividade nas aulas, dando um ânimo junto a 

matéria, pois somos alunos como os outros. 

  Buscaria o conhecimento para melhor ensinar os alunos, pois a maioria está há muito tempo 

parado. 

 Teria mais atenção e tentaria ajudar aos estudantes com mais dificuldades em aprender. 

 Todas as disciplinas teriam os seus professores. 

 Apoiava muito mais os alunos. Motivava para não desistirem do curso e minhas aulas seriam no 

ritmo da turma em prol de uma melhor aprendizagem. 

 Tentaria melhorar o desenvolvimento de cada aluno a fim de cumprir com o objetivo do ensino. 

Isto é, tornar o aluno um profissional de “mão cheia”. 

 Manter reconhecido na sociedade o nome do IFCE sem prejudicar sua imagem por falta de um 

bom planejamento na instituição. 

 Respeitava os alunos e motivava muito para que eles não desistissem. O fato dos professores 

faltarem sempre é um dos motivos de desistência dos alunos. 

 Trabalharia o conteúdo prático referente a área de refrigeração. 

 Desenvolveria um maior esforço para me capacitar na área do PROEJA e melhor qualificar os 

alunos. 

 Procurava ensinar sobre os direitos dos alunos na instituição. 

 Exibição de filmes, convidaria especialistas para realizar palestras na área específica do curso, 

organizaria visitas técnicas. 

 Deixaria o mau-humor e os problemas pessoais fora da sala de aula, pois os alunos não tem 

culpar nessas questões.  
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O DOCENTE 

 

Universidade Federal do Ceará 
Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira 

Doutoranda: Maria Nubia Barbosa 
Orientadora: Profª Drª Patrícia Helena Carvalho Holanda 

 
 
 

Professor: 

1. Como aconteceu o seu processo formativo? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Quais foram as suas experiências de formação? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Com que saberes, experiências e conhecimentos o senhor (a) desenvolve sua prática? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – TRANSRIÇÃO DA ENTREVISTA COM OS DOCENTES 

 

Processo formativo professor. 

Eu me formei em 2004 pela Universidade Federal do Ceará, no curso de engenharia mecânica, após 

minha formação trabalhei três anos em Manaus na SHELL, mais três anos na AMBEV também em 

Manaus, retornei em 2009, entrei como professor no SENAI no setor de manutenção industrial, fiquei 

até 2011 quando ingressei aqui no Instituto Federal e estou encerrando meu contrato agora em 

novembro de 2013 e em paralelo atuo como engenheiro mecânico na Artemp Engenharia e hoje sou 

gerente de produção da Primária Engenharia, ambos no ramo de climatização. 

Ok professor quais foram as suas experiências de manutenção? 

Como te falei sempre trabalhei no ramo da manutenção na AMBEV, fora manutenção de maquinários 

em geral e refrigeração trabalhei também na parte de logística durante uma no e meio como na 

AMBEV como coordenador de logística de distribuição da companhia. 

Muito obrigada agora só a última, com que saberes, experiências e conhecimentos o senhor 

desenvolve na sua prática sobre tudo no PROEJA. 

Ok inicialmente não há pratica nenhuma no curso, o curso não tem estrutura que possibilite a prática, 

a única estrutura que dão é uma sala com ventilador, carteira e um quadro e pincel. Então prática é 

inexistente neste curso, não existe nenhuma estrutura neste curso que possibilite a prática. Então 

apesar de ser um curso técnico infelizmente só dá teoria para os alunos, o que eu posso trazer um 

pouco a mais para os alunos são experiências do meu dia-dia que atuo no ramo para que os alunos 

vejam a aplicação daquela teoria se um dia ela vier precisar. 

É bem Ok professor muito obrigado.  

Rapidinho professor são 03 perguntas sobre o PROEJA. A primeira é como ocorreu o seu 

processo formativo? Como foi a sua formação? 

Foi por acidente porque eu entrei na faculdade e tive que trabalhar para manter a faculdade e 

apareceu como ser professor uma opção que me garantiu alguma renda para eu terminar a minha 

faculdade, foi simplesmente isso não houve uma formação, eu que procurei fazer o que tinha de 

melhor, tentei me esforçar para ser um bom professor e acho que ao longo do tempo fui me 

aperfeiçoando sem fazer curso de formação específica para isso, foi acidental. 

Professor quais foram as suas experiências de formação? 

Ao longo do tempo apareceram alguns cursos que tocavam no assunto, pedagogia, apoio ao aluno 

alguma coisa como orientação, eu a própria escola fez na época do professor Anchieta deu muito 

estímulo aos professores que vieram de outra área que não era pedagógica absorvesse alguma coisa 

da área da pedagogia, então palestras que eu participei e então eu fiquei com algum comportamento 

em função do que foi ouvido. Eu acredito que tenha melhorado alguma coisa em relação que eu 

estava fazendo sem ter sido orientado praquilo.   

Ok, com que saberes, experiências e conhecimentos o senhor desenvolve na sua prática?  

Com o conhecimento acumulado, porque já repeti o processo algumas vezes aí agente vai 

concertando as arestas, vai aparando vai melhorando um pouquinho, mas ainda não existe formação 

específica para isso ao meu ver pelo menos que aconteceu comigo, eu pequei a primeira turma, 
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apanhei bastante da primeira turma, porque eu pensava uma coisa e não tinha ideia, eu fui pegando 

mais uma turma, mais uma e fui me adaptando e melhorando um pouquinho para melhorar as minhas 

aulas, foi isso que aconteceu. 

Ok professor muito obrigado.  

Auxiliadora é professora aqui do curso de mecânica, da disciplina tecnologia da mecânica. 

Auxiliadora é só pra saber de ti, como ocorreu o processo formativo, como você se 

desenvolveu na sua profissão? 

Sim, cursei engenharia mecânica a seguir eu fiz uma especialização em máquinas térmicas e fui 

trabalhar na indústria na área de máquinas térmicas, nos controles, depois de algum tempo resolvi 

ensinar, fiz concurso na Universidade Estadual do Amazonas e passei e fui ensinar, depois apareceu 

outro concurso, nas ex escola técnica e daí fui fazer este concurso porque era federal e era uma área 

muito ligada a minha e tinha muito laboratórios, os de lá eram bem melhor nesta época do que da 

universidade estadual. 

Auxiliadora, quais foram as suas experiências de formação? 

É tenho experiência na fábrica, quando eu comecei a ensinar vi que a fábrica era muito importante, é 

uma opinião pessoal, porque à medida que eu passava, os conteúdos para os meu alunos como eu já 

tinha passado pela área de produção, pela área de controle de produtividade e em outras áreas, 

então assim era mais fácil perceber como é difícil o aluno compreender sem ver a máquina, sem 

desmontar a máquina, sem saber o que é um compressor, fica só na teoria. 

Então eu gosto, sempre independente do curso, sempre trazer o aluno no local para saber o que 

estou desenvolvendo para fazer uma analogia também como trabalhei em fábrica eu aprendi muito 

mais coisa até mesmo da faculdade, depois que vi a realidade na fábrica. 

Ok com que saberes, experiências e conhecimentos o senhor desenvolve a sua prática?  

Então até eu fazer o meu mestrado eu desenvolvia de uma maneira e após que eu fui fazer meu 

mestrado de uma área da educação então pesquisando muitos livros como Piaget, Paulo Freire eu 

comecei a estudar como melhor passar para os meus alunos nas minhas disciplinas e eu achei que 

minhas aulas firam muito mais ricas depois da experiência do mestrado na educação, então a partir 

da fábrica, do mestrado eu passei a desenvolver novas metodologias baseadas nestes filósofos,  

Ok professora muito obrigado.  

Vamos iniciar uma pequena entrevista com o professor Carlos Fernando de Lima professor de 

Geografia e a primeira pergunta professor, como ocorreu o seu processo formativo? 

Bom na realidade eu não queria ser professor eu fui representante comercial durante muitos anos da 

Rayovac e comecei a fazer o curso de geologia na UFC, um belo dia um colega me convidou para 

substituí-lo em umas alunas eu era universitário, eu fui e gostei e fui convidado para dar aula lá e 

passei 32 anos dando aula lá de cursinho eu fiz muitos cursos, principalmente na especialização 

dentro da parte didática na verdade eu dava aula mais pela prática comercial do que pela didática, 

mas isso dava certo e depois de muitos anos eu fiz a licenciatura em geografia fiz didática e tudo, 

mas nestas alturas eu já tinha experiência em sala de aula que superava, apenas eu não tinhas 

conhecimentos teóricos que é difícil agente ver a prática antes da teórica porque quando agente 

chega lá na teórica agente tem dificuldade de aceitar, quando eu fui entrar em contato com os 
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mestres da didática daqui acolá eu discordava de coisas até mesmo elementares, depois agente vai 

vendo que fui mal professor em algum momento, mas tenho trinta e cinco anos de sala de aula e hoje 

eu vejo um profissional relativamente preparado por toda esta vivencia.Mas toda esta vivencia foi do 

dia-dia do que propriamente de uma formação teórica. 

Professor e quais são as suas experiência de formação? 

Bom eu sou geólogo formado pela UFC, sou geógrafo formado pela Universidade de Minas Gerais, 

eu era bacharel em geologia não era licenciado, então fiz o esquema dois aqui, e fiz as cadeiras de 

licenciatura, as cadeiras de geografia eu aproveitei da geologia, eu fiz especialização na UECE e 

estou na fase de conclusão do mestrado em monitoramento ambiental. 

Professor seus saberes, experiências e conhecimentos o senhor desenvolve a sua prática?  

Eu acho interessante da forma que eu cheguei aqui, porque estudando geografia e vivenciando este 

trinta e tantos anos que eu tenho de magistério, eu me acostume ia a trabalhar lincando com as 

coisas o tempo todo, hoje o que eu procuro pegar meus conhecimentos e aplicar dentro da prática e 

repassar para os alunos, e isso tem me dado excelente resultado né então eu sempre quando estou 

dando aula sobre escala, sobre agricultura, sobre o turismo eu vou logo mostrando para o aluno de 

que jeito ele aplica no mercado, porque hoje a televisão, o rádio e o computador permite ao aluno ter 

uma visão cosmopolita, então eu sempre faço assim. 

 É muito engraçado esta semana eu estava dando aula no próprio EJA eu tenho um amigo que mora 

no Japão, ele mora em Tóquio, eu liguei da sala de aula pro amigo e lês conversaram um minutinho e 

eu disse que conversava com ele e hoje e ele me respondia amanhã então hoje eu procuro sempre 

dá uma aula assim de sempre trazer alguma coisa envolvente para que o aluno possa sair dali com o 

conhecimento que possa utilizar no mesmo instante se eu for falar pro exemplo de eletricidade eu vou 

sempre vou utilizar aparelho que estão em sala de aula, se eu for falar de televisão, de futebol de 

agricultura eu falo daquilo que o aluno come que o aluno veste do que ele come, da forma que é 

produzida transformado pela indústria moderna, na verdade eu tenho ótimo resultados e é para 

ajudar, porque o aluno urbano tem outra realidade eu tenho um privilégio de ter nascido no campo e 

ter vivido na cidade, até 20 anos eu fui trabalhador rural trabalhei no campo, na cana de açúcar, 

fazendo rapadura e cachaça no campo, então a partir de vinte anos eu me tornei um trabalhador 

urbanos então eu consigo conciliar as duas coisas e manter a natureza viva dento de mim, e me 

ajuda muito no meu trabalho. 

Muito bem professor, o senhor queria falar mais alguma coisa. Com relação ao EJA, o que o 

senhor percebe? 

Eu acho que as coisas melhoraram muito mais o ensino brasileiro está precisando de modernidade 

de método de prática de Vivência mais interessante mais ousadas. Muitas vezes agente ver muita 

gente de caderno na mão escrevendo como se fosse na época, hoje com a era da informação temos 

condição de trazer um trabalho muito mais amplo, um aluno hoje pode terminar o segundo grau com 

riqueza de informação muito maior. 

Eu acho que nós professores estamos pecando um pouco neste ponto, porque podíamos ir muito 

além se muitas vezes não optássemos pela lei de menor esforço, mas acho que temos que avançar 

neste sentido de que agente ver hoje como exemplo uma experiência que tenho de um aluno formado 
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no ITA o IMEM em determinado cantos do Brasil mais de 100% melhor que formado em outras 

escolas, e isso não era para acontecer, sabemos que tem algumas diferenças as de dentro de uma 

cidade como Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro não há muitas diferenças, entretanto vemos em 

uma mesmo escola discrepância de pessoas que terminam uma faculdade até optam em viver de 

outra coisa, porque não se sentem apto de exercer, então eu acho difícil, porque agente como 

professor, o aluno é um produto do trabalho da gente eu me sinto muito preocupado me sinto muito 

se um ex aluno meu não teve sucesso nos estudos, eu me sinto corresponsável pela ascendência 

dele. 

Professor, muito obrigada pela sua colaboração e fico muito feliz pela sua... 

Fabíola querida é somente para indagar como foi o seu percurso de formação, sua formação. 

Bem minha formação eu fiz Escola Técnica Federal do Ceará, cursei turismo, sou técnica em turismo 

e depois disso me apaixonei pela língua inglesa aqui na escola técnica e decidi a cursar letras pela 

Universidade Estadual do Ceará ainda apaixonada pelo inglês resolvi morar hum ano e um mês nos 

Estados Unidos residi para praticar a língua inglesa porque realmente eu tive este sonho de ser 

professora de inglês e não tinha ainda feito a especialização voltei para o antigo CEFET e fiz o curso 

de especialização em políticas públicas de turismo, pois sempre admirei a área de turismo apesar de 

não está atuando então fiz a especialização em políticas públicas de turismo e em 2007 passei no 

mestrado para linguística aplicada na Universidade Estadual do Ceará, terminei o mestrado em 2010 

na mesma época eu passei para concurso para efetivo, já tinha sido substitutiva em 2004 a 2006 e 

incansável vontade de ser professora, porque adoro esta área aprecio muito faço como muito amor, 

me dedico muito ao planejamento das minhas aulas então toda minha formação é baseada em 

turismo e letras, na área de língua estrangeira o inglês. 

Quais são as suas experiências de formação? O que você considera como experiência.  

Bem minhas experiências de formação devo muito aos cursos de inglês que eu participei, fiz todo o 

curso do IBEU a minha mãe não tinha condições, um tio meu que pagou pra mim e já é falecido, ele 

sabia que eu gostava tanto do inglês e me colocou no IBEU que na época quando eu tinha uns 12 a 

13 anos de idade  era o melhor curso da cidade, então fiz todo o curso do IBEU depois fui para 

FUNDESP, conclui quando eu passei em letras português e inglês eu passei na mesma época no 

curso da cultura britânica, fiz todo o curso, como fiz um teste de nível, já passei par o quinto 

semestre, então estudei lá somente um ano e meio, porque eu já tinha toda a base do IBEU tudo 

mais, então minha formação mesmo foi primeiro na escola técnica federal do Ceará, devo muito a 

esta casa, os professores como Gutemberg, Tereza, Sara me inspiraram na língua inglesa, quando 

eu fazia ainda o técnico de turismo com 15 anos de idade. Então eu adquiri este apaixonamento, se 

existe esta palavra pela língua inglesa e pelos vários cursos que eu fiz e quando eu morei nos 

Estados Unidos eu disse pra mim mesma eu vou pra lá, mas eu quero estudar e fiz cinco diferentes 

cursos, eu já era formada em Letras e fiz o curso de psicologia infantil que foi na universidade que só 

tinha americano e só tinha eu de estrangeira e passei com a nota máxima, alguns alunos da sala 

passaram com B, e eu queria tanto aprender que fiz resenha em inglês e fui me dedicando da língua 

inglesa, mais ainda e fiz mais quatro cursos só de pronuncia de escrita e leitura na língua inglesa 
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então me aperfeiçoei na língua inglesa, fora que assistia muito televisão, tudo em inglês até meus 

sonhos era em inglês então eu amo esta língua mesmo. 

A ultima, com que saberes, experiências e conhecimentos o senhor desenvolve a sua prática? 

Eu assim gosto muito de participar de congresso porque eu acredito que principalmente nas oficinas 

o pessoal não aguenta mais blablabla, uma pessoa inteligente lá na frente e os coitados lá na frente 

só olhando então eu gosto de participar de oficinas de novas metodologias, porque eu acredito que o 

professor que estaciona não cresce mesmo e hoje com as novas tecnologias, o aluno não é mais o 

mesmo então o professor não pode ser mais o mesmo, se eu fico somente abra o livro na página 

cinco, fecha o livro e tchau, não dá então eu trago figuras e vou me apropriando de novas tecnologias 

par minhas salas de aula então neste semestre por exemplo do curso de hotelaria leciono no curso 

técnico de turismo, pois sou técnica em turismo, e eu estou fazendo uma aula bem dinâmica, claro 

que para a língua inglesa instrumental dá uma dinamicidade, porque é uma disciplina mais parada 

mesmo mas o que posso fazer de slides, de DVD, de filmes, os saberes são constantes. 

Eu digo que não sei nada, que estou aprendendo, hoje em dia o professor pode não saber 

determinada coisa e o aluno pode ensinar antigamente o professor detia todo o saber, hoje não, tem 

palavras do menino da mecatrônica me ensinam, por exemplo, spring é primavera, mas na 

mecatrônica é mola eu não sabia, eu sei no contexto da frase, no senso comum é primavera, mas na 

mecatrônica é mola, então eu desenvolvo primeiramente a humildade, porque o professor que chega 

em sala de aula achando que sabe de tudo, ele não consegue aprender com os seus alunos então 

temos eles de repente eles perguntam uma palavra e eu não sei eu digo que realmente não sei 

então, é isso que agente deve aprender a desenvolver, tento desenvolver novas metodologias, passo 

filme, partes do filme e debato com os alunos, peço muito para eles estudarem em casa, assistir um 

filme, passar pelo menos cinco minutos só para desenvolver a parte da escuta então. 

Claro que às vezes agente se frustra tem aluno que não querem não tem tempo condições eu fico 

nesta batalha constante, mais que uma professora eu sou uma educadora então eu me preocupo 

com os alunos, desde a hora da eu inicio o semestre até o final, então eu estou em constante 

aprendizado e eles. 

E no PROEJA como é o ensino? 

 A educação de jovens e adultos, já estou com um ano e meio com os meninos, é um passo bem 

difícil bem difícil mesmo, porque eles não têm a base, eu sinto que falta pra eles a base do português, 

sem a base, então imagine ensinar inglês no PROEJA então é um desafio. Eu nem consigo trabalhar 

estas metodologia, usas figuras, construir uma frase, eles nem sabe o que é o sujeito da frase em 

inglês.  

Então as metodologias que uso nas outras turmas, eu tento fazer diferente no PROEJA, então eu uso 

uma sequência de leitura agente sai do nível mais simples até o nível mais elaborado, mais difícil, 

mais complexo, então é difícil, não é fácil, então leitura de texto, e partir dos textos eu vou ensinado a 

gramática, então é assim estes meninos mais jovens que aprendem em uma aula, eu passo quatro 

aulas ensinando a mesma coisa, não é questão da idade, pois eles são jovens, é questão deles 

mesmo da base que eles têm, as vezes eu levo um texto em português, eles não coneguem entender 

imagine o inglês.  
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Você diria assim as mulheres e os homens, é tudo a mesma coisa ou um dos gêneros 

apresenta mais facilidade ou não? 

Depende muito do semestre pra semestre, por exemplo, no semestre passado minha turma não 

entendia absolutamente nada do que eu falava, e tivemos em greve e atrapalhou muito a motivação, 

de semestre passado devido a duas greves, eu os peguei após duas greves que eles tiveram uma 

após a outra, então a desmotivação era geral, eles gostavam de mim e achava simpática, mas na 

hora de ler um texto eles queriam ir embora e olha que era dois tempos, na terça e na quinta então, 

eu pedir para ficar no primeiro tempo este semestre então fique A e B, para ver se eles estão com a 

cabeça mais fresca e querem ler. 

Esta turma deste semestre, o nível está bem maior, um deles já morou na Itália, ele foi trabalhar o 

nível é maior, então até a pronuncia deles é melhor, até porque agente não trabalha a pronuncia, mas 

para mudar a metodologia eu peço pra eles falarem um pouco, mas depende muito, o número de 

mulheres é bem menor, porque o curso é de refrigeração e climatização, então é um curso próprio 

para homem então nesta turma eu tenho nove homens e duas meninas, uma dela é muito nova, ela 

se perdeu na vida por isso deixou de estudar, ela aprende absolutamente nada e os homens mais 

velhos estão aprendendo.  

Então não tem isso não há uma regra, eu acho que depende muito da pessoa da motivação que eles 

tenha, eu escuto todo tipo de relato no PROEJA eu escuto que tinha pessoas que eram viciadas em 

drogas e deixaram tudo para tentar uma nova vida aqui no instituto e eu já acho que vale a pena fazer 

o curso, então eu escuto todo tipo de relato, então eu tento mais é resgatar a autoestiam do que falar 

o inglês, é uma turma maravilhosa,  dizer que  eles aprendem o inglês é pouco muito pouco. 

A reprovação é altíssima? 

Não, não é porque agente trabalha em grupo, faço provas pesquisadas, se eu fosse rígida como sou 

nas outras turmas seria um índice enorme, mas o melhor índice de reprovação é por falta, porque 

eles estão trabalhando, então eles vêm cansados, vem trabalhando muito e então esta turma de 

quinta quatro nunca apareceram estão com quatorze faltas, eles estão quase reprovados, então a 

reprovação é por falta porque eu sempre sou flexível e provas em duplas, então fico com pena, 

porque sou tão exigente com os outros cursos, eu sei da vida deles, então eu trabalho a alto estima 

deles dizer que eles vão conseguir. 

 Eu sinto que é um curso bem abando nado pela coordenação, eles se sentem muito triste e disseram 

que me elegeram como coordenadora, eu digo não já basta, mas sinto que eles são bem renegados, 

aqui no instituto eu sinto muito e trabalho a auto estima deles, então eu digo não gente não é bem 

assim é curso diferenciado, é um curso maravilhoso, pense pelo lado posito, então  eu trabalho bem 

esta parte, tento faço o máximo, por exemplo na aula de terça feira, eles leram um texto e não 

entenderam absolutamente nada, então eu fiquei arrasada, então eu disse pessoal vamos tentar, 

vamos ler de uma forma mais leve, não entenderam nada, mas de setenta por cento da turma, então 

saio frustrada sabendo que assim mesmo e que estou fazendo meu papel mas eles sentem muita 

dificuldade. 
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Então professora muito obrigada.  

Nonato? Só são 03 perguntas, Professor seu nome completo é: Raimundo Nonato Alves da 

Silva. Professor como se deu o seu processo formativo? 

Desde o ensino médio eu já gostava de matemática, quando eu fazia o terceiro ano do ensino médio 

eu já dava aula, de matemática eu era o melhor aluno já. 

Aí eu quando eu pensei em fazer matemática e eu passei na UFC foi em 1987 e quando eu estava 

terminando o curso eu passei para professor do CEFET eu não tinha o bacharelado eu fiquei 

somente licenciado, passei muito tempo sem estudar em 2008 eu fiz a especialização no EJA que eu 

trabalho até hoje e fiz o mestrado em 2011 no EJA especialização em educação e no mestrado em 

ciências da matemática, minha formação foi essa aí foram vinte anos. 

Professor a especialização colaborou para o EJA? 

Colaborou, eu sinto que os professores não fizeram a especialização eles conversam assim o 

professor não faz prova? No EJA agente faz assim, agente tem que ser maleável, em um dia vem 08 

outro dia outros 08, sabe eu recolhe que eu não faço chamada e vejo que eles estão faltando e ver as 

faltas então voltam, então eu exijo uma declaração. 

Agente faz uma prova para ajudar as vezes valendo x pontos, trabalho pra eles sentir, então tem que 

ser maleável e o professor que não fez especialização as vezes  tem me procurado. Como você 

trabalha sem prova, então eu digo esse pessoal é assim e assado eu não sabia que fosse tratar eles, 

você sabe né.  

Professor e quais são as suas experiência de formação? 

Bem quando eu entrei na Universidade com 18 anos eu comecei a dar aula, no primeiro semestre eu 

comecei a dar aula para quinta, sexta, sétima e oitava, já para ganhar dinheiro, nos dois primeiros 

anos da faculdade foi ensinando da quinta a oitava série e então eu peguei o fio da meada e no 

terceiro ano já o ensino médio, fiquei com muita experiência eu passei no concurso que nem 

esperava passar, a minha experiência foi toda na marra. 

Eu comecei sem saber da aula e as pessoas mandavam eu dar aula, vá lá e fui com cara e coragem 

e até hoje e na pós graduação, na UFC eu fiz programação, sou programador podia ter escolhido 

esta carreira, não quis, preferi ser professor, eu tenho todos os diplomas, hoje por exemplo trabalho 

no semipresencial sabe no EAD sou tutor, fiz um curso de formação para formador, sou conteudista, 

elaborei um livro de cálculo 03, sabe eu participo sabe mas passei agora neste de secretaria 

docência fui selecionado e vou começar agora com uma disciplina, é especialização em docência é 

curso de formação, então a especialização ajudou. E que eu também trabalho com formação técnica 

também. 

Esta especialização o senhor via ministrar uma disciplina? 

É uma disciplina, o nome dela é meio extensa, mas é basicamente sobre tecnologia, porque já tenho 

este curso de programador que tenho no meu currículo e no mestrado eu fiz uma disciplina e na 

especialização, eu já tenho a experiência de formador pela UAB, já tenho o manuseio do sistema 

Moodle, de tanto manusear acabei aprendendo, ninguém sabe de tudo não, mas basicamente o fato 

de eu lecionar no EJA desde 2008 e de ter feito a especialização ajudou também.  
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Professor, com que saberes, experiências e conhecimentos o senhor desenvolve a sua 

prática?  

Como eu disse no começo eu sofri muito eu li muito eu sempre fui autodidata, no terceiro ano eu já lia 

o livro sozinho o professor dava a matéria eu já tinha visto, eu sempre gostava de matemática eu 

pegava um livro e dizia eu quero ver isso aqui, eu adquiri isso aí, errando e acertando eu fui dar aula, 

não sabia nem o que eu aula recebia um plano de aula e ficava com outras pessoas e as pessoas me 

ajudavam, eu sempre tive ajuda uma tia me ajudou muito ela era professora Francisca Moreira e ela 

me ajudava e eu seguia o plano de aula, hoje não já está tudo esquematizado, mas no começo eu 

seguia, eu tinha medo tinha 18 anos e passei no CEFET e terminei a licenciatura, mas não terminei o 

bacharelado faltou 02 disciplinas quando eu passei no concurso, eu já tinha as cadeiras pedagógicas, 

eu dei aula no Positivo, eu já tinha o total domínio da sala, o pessoal acha que era aluno e não 

professor, eu sempre fui autodidata, você só é alguma coisa na vida se você for autodidata, e eu corri 

atrás, o professor deve fazer a parte dele. 

Professor e o fato da sua experiência dos alunos do EJA em não fazer prova, os alunos 

aceitam esta experiência?  

Claro eles aceitam bem, assim é interessante esta pergunta porque eu fazia esta pergunta que eu 

estava passando só trabalho e eu percebi de um ano pra cá que eles estavam ficando muito 

acomodado e neste semestre eu vou fazer prova a prova vale cinco pontos e eu passo a mesma 

prova como trabalho pra casa valendo cinco pontos, então é muita cosia eles levam pra casa eu 

corrijo a prova, então é um estímulo, e estou fazendo chamada, eu reconheço que não estava 

fazendo chamada, se passar de dezoito faltas você traz uma declaração e dá um jeito. É mais pra 

forçar a eles vir, eu estou notando que essa minha conduto melhorou bastante, reconheço que eu 

relaxei um pouco e eles relaxam e eu voltei agora, faço chamada, eu passo prova e eu tou notando 

que eles estão vindo mais. Embora eu sou sincero, aluno do EJA eu só reprovo se não tiver condição 

mesmo, pois tem muitos deles que vem com a mão suja de graxa eu tenho mecânico que vem com 

as mãos sujas e o pessoal que catinga de graxa. Um aluno se você for tratar ele como aluno normal 

você não tem condição.  

Quais são as maiores dificuldade deles?  

A falta de base o que eu acho que tem que ser feito, é minha opinião nós da matemática que eu sou 

professor desde o começo e o pessoal até critica, professor eu fui assistir uma aula sua, e eu vi que 

estava estudando equação de primeiro grau, mas o aluno do EJA não tem é que ter a prática? Aí eu 

digo o que falta? Os coordenadores eram pra chamar agente e o aluno está fazendo curso de 

refrigeração o que é refrigeração? É ar se eles vai refrigerar uma área dessa ele teria que medir uma 

área retangular, mas não tem, podia dosar, na matemática o ensino médio e a parte de aplicação 

muitas vezes eu saio da matemática e vou para medida de área, o currículo deles é aberto mas eu 

percebo que falta uma conversa da coordenação com a matemática e fizer esta faltando isso na 

grade, uma aplicação, eu tenho alunos que já atuam. 

Eu tenho uma aluno que trabalha em uma empresa grande de refrigeração, está ganhando mil e 

pouco ele disse que ao terminar este curso via pra dois mil e tanto, ele é um aluno que o EJA quer, 

ele tem o conhecimento, mas não tem o diploma, ele viaja, eu ajeito, ele é muito esforçado, ele disse 
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que vai ser um aluno mestre, e tem muitos que desestimula, tem outra coisa, quando tem um 

professor que não atua no EJA e vai dar aula lá antes você tem que conversar com ele, teve um 

professor x que eu fui lá e eu não fosse avisar ele ia reprovar todo mundo. 

Todo mundo pensa que fácil dar aula no EJA, teve um o Roberto Carlos que disse que não sabia ler, 

e eu disse você consegue eu sei, no começo eu dei muita aula no fundamental, dei aula em cursinho. 

Tive uma formação gradativa. 

Quando eu dou uma aluna de cálculo 01 a turma lota, porque o pessoal entende, o pessoal diz um 

professor deu a mesma matéria e o senhor quando explica parece... Eu acho que quando você tem a 

didática do ensino médio e aplica no superior é outra coisa. Por isso que tem professor que só dá 

aula no superior e vai para o médio tem dificuldade, eu sei baixar o nível. 

Estas experiências suas de facilita este transito? 

Sim muito agora eu vou atuar na especialização, dei aula para trezentos alunos em cursinho, é 

interessante que na matéria eu dou um macete, este negócio de cursinho, todo macete tem uma 

matemática por trás, um cara que fez o cursinho ele já sabe o macete, eu tenho muito experiência em 

vários níveis sabe. 

Professor você sabe se tem algum aluno seu que concluindo se empregaram na área do curso. 

Tem, tem, já passaram aqui, não sei dizer nomes, mas com certeza tem inclusive na área de 

refrigeração, se o curso tivesse mais apoio seria até melhor, sei que falta o apoio porque eles 

reclamam. Eu também converso muito com eles, sou da área da matemática, mas eu oriento 

converso, eles gostam muito de mim porque eu falo da vida, explico o que é o CEFET, professor tem 

alguma coisa errada e eu indico qual  é o setor, tá entendendo? Então eu ajudo, pinha opinião é essa 

quando uma opinião pode me comprometer, eu digo que não posso falar nada porque é outra 

história, temos que ter cuidado no falar.  

Eu prego pra eles pra eles serem autodidatas. Na oitava serie no primeiro dia de aula eu fui muito 

infeliz, eu disse pessoal aqui no CEFET o aluno tem que se virar, é diferente que aqui, lá tem agenda, 

antigamente agente tinha uma agenda passava o exercício o aluno tinha que se virar aí sem querer 

eu disse rapaz eu tou nem aí e o menino foi dizer pra mãe e a mãe ligou olha o professor de 

matemática,e eu faço exercício dou minha aula direitinho antes da prova resolvo, faço as coisas como 

tem que ser, assim eles entenderam que as coisas. 

Por isso que os alunos do CEFET são bons porque eles aprenderam a estudar, ele é um aluno que 

pega o livro, corre atrás e eu sempre fui assim. A minha filha ela estudava em colégio particular e 

correu atrás, e já está aqui, ela chega em casa pega o livro, é autodidata igual a mim, é muito 

inteligente passou bem e quer continuar sabe. 

O senhor estudou aqui? 

Não, não tive o prazer quando eu cheguei aqui já como funcionário, eu quando era aluno fui 

funcionário ainda aqui como o cargo de assistente de administração ai fiz universidade cheguei a 

passar em um concurso da UFC, passei um ano concurso para professor, pedi demissão e assumi 

como professor, eu trabalho aqui desde 1993 de professor desde 1994. 
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Professor muito obrigada pela sua colaboração tanto na entrevista como nas aulas que agente 

assistiu eu fico muito feliz em saber que o senhor é aquele profissional que até hoje se 

mantém no programa, porque é tão rotativo, o povo vem passa um semestre e depois não quer 

mais, e eu sou único desta forma e todos os EJAS estão comigo e está dando certo.  
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APÊNDICE E – DIÁRIO DE BORDO – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO PARA A 

SALA DE AULA 

 

1. Quanto ao Plano da disciplina e ou Plano de aula. (Se conheceu o Plano de Disciplina e ou 

Roteiro das aulas do (a) professor (a) observado (a). Se as atividades desenvolvidas durante as 

aulas foram planejadas ou trabalhadas de forma improvisada). 

 

2. Quanto ao estudo da realidade. Comentar se as aulas foram contextualizadas/ problematizadas). 

 

3. Quanto à organização e sistematização dos conhecimentos. Comentar se houve: 

 Clareza nas exposições 

 Interação teoria-prática 

 Utilização de recursos didáticos pedagógicos 

 Estratégias utilizadas foram adequadas 

 

4. Avaliação nas diferentes etapas: 

 Se os conceitos trabalhados foram avaliados durante a aula; 

 Se houve preocupação com a construção do conhecimento. Relate 

 

5. Quanto ao professor. (Se foi claro na exposição do conteúdo; posicionou-se como expositor do 

conteúdo ou mediador de aprendizagem procurando sondar inicialmente os conhecimentos 

prévios dos alunos sobre o conteúdo. Se foi claro nos objetivos a atingir na aula, se possibilitou a 

interação dos alunos, se houve preocupação com a aprendizagem dos alunos e se propiciou 

momento para esclarecimento de dúvidas). 

 

6. Quanto aos alunos. (Apresentaram-se motivados, participativos, interessados e criativos ou se 

demonstraram indiferenças durante as aulas). 

 

7. Bibliografia do aluno. (De que forma é utilizada, se existe livro didático adotado, apostilas). 

Descreva sobre o material de pesquisa que é utilizado pelos alunos durante as aulas. 


