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RESUMO 
 
 
A inserção na carreira docente é uma fase dotada de características bem peculiares, marcada 

por inúmeras dificuldades mas, também por experiências significativas que permitem 

"descobrir" e " sobreviver" à profissão. Esta pesquisa teve como principal objetivo investigar 

o processo de inserção e permanência do professor iniciante na Educação de Jovens e Adultos 

- EJA- na Região dos Inconfidentes, Minas Gerais, Brasil. Foi direcionada pelas questões: 

Quais os motivos levam o professor a atuar na EJA?  Diante do ingresso do professor, o que 

este encontra em tal modalidade educacional? Quais desafios? Quais descobertas? O que o faz 

permanecer? Adotou-se como fundamentação teórico-metodológica a concepção de formação 

de professores como um continuum, baseada em Garcia (1989, 1995, 2009), Huberman 

(1995) e Nóvoa (1995) e da abordagem biográfica temática proposta por Josso (2002), o que 

direcionou a coleta de dados através de narrativas de experiência e questionário de perfil 

biográfico. Os participantes da pesquisa foram cinco professores iniciantes na EJA, um de 

cada cidade: Mariana, Ouro Preto, Itabirito, Acaiaca e Diogo de Vasconcelos. O estudo 

revelou que nenhum dos participantes escolheu lecionar na EJA mas, todos encontraram nesta 

modalidade razões para a sua permanência. Os principais motivos da permanência se 

relacionam aos alunos: aproximação afetiva, diálogo, troca de experiências,  vontade de 

aprender  demonstrada pelos alunos, a satisfação profissional diante da aprendizagem e 

desenvolvimento destes e ainda, o reconhecimento e valorização de seu trabalho pelos 

discentes.  Todos os professores viveram o "choque de realidade", mesmo aqueles que não 

eram iniciantes na profissão, mas somente na docência na EJA. Dentre os desafios 

encontrados pelos professores destacam-se: diversidade etária/geracional dos alunos e o 

processo crescente de juvenilização; diferenças das expectativas de aprendizagem pelos 

alunos e diferenças nos níveis de desenvolvimento intelectual destes; estigma de inferioridade 

percebido geralmente nos alunos de idade mais avançada; carência de materiais adequados e 

investimentos para esta modalidade. Os resultados apontam para a necessidade de melhor 

formação dos professores - inicial e continuada - que os favoreça o desenvolvimento do 

trabalho com as especificidades da EJA; a necessidade de criação de programas de apoio ao 

professor iniciante e ainda, de se endossar a luta em defesa da EJA como uma política pública 

de Estado.  

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, professor iniciante, formação de professores. 
 



 
 

ABSTRACT 
 

"Entering the teaching career is a stage with very peculiar characteristics, marked by 

numerous difficulties but also by meaningful experiences that allow the professional 

"discovering" and "surviving" to the teaching profession. This research aims at investigating 

the process of insertion and stay of beginning teachers at the Educação de Jovens e Adultos – 

EJA (Youth and Adult Educational Program - in five cities of Minas Gerais, Brazil. The 

teachers were asked: What reasons lead a teacher to work in Adult Education? As soon as he 

starts the job, what does a teacher finds out in such educational modality? What are the 

challenges and findings? What makes him keep the job? As a theoretical and methodological 

concept, this research adopted the concept of Teacher Training as a continuum, according to 

Garcia (1989, 1995, 2009), Huberman (1995) and Nóvoa (1995) and biographical approach 

proposed by Josso (2002), which directed the data collection through narratives of experience 

and biography questionnaire. The survey participants were five beginning teachers of the 

Youth and Adult Educational Program, one from each of the following cities: Mariana, Ouro 

Preto, Itabirito, Acaiaca and Diogo de Vasconcelos. The study revealed that none of the 

participants chose to teach specifically in Adult Education (EJA) but all have found many 

reasons to stay in this modality. The main reasons for staying are related to the students: 

affective approach, dialogue, life experiences, students willingness to learn, job satisfaction 

before the learning and development of these and also the recognition and appreciation of his 

work by the students. All teachers experienced the "reality shock", even those who were not 

beginners in the profession, but beginners in teaching in Adult Education. The challenges 

faced by teachers include: age / generational diversity of students and the growing 

juvenilization process; differences in learning expectations for students and differences in 

their levels of intellectual development; perceived stigma of inferiority usually in older 

students; lack of appropriate materials and investments for this mode. The results point to the 

need for better teacher training - initial and continuing - favoring the development of work 

with the specificity of the Adult Education, the need to creating beginning teacher support 

programs and also to endorsing a campaign in defense of Adult Education as a public policy 

of the State. 

 

Keywords: Youth and Adults Education Program, beginning teacher, teacher training." 
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INTRODUÇÃO 
 

Ao me propor discutir, nesta pesquisa, sobre professores1 iniciantes trago à memória minha 

primeira experiência como professora, no ano de 1994. Momento em que havia uma discussão 

calorosa sobre o lugar e papel da Educação Infantil - função preparatória? Propedêutica? Eu 

fazia essa reflexão pessoalmente e no meio acadêmico e, paralelamente, vivia as angústias, as 

dificuldades de ser uma professora iniciante. As crianças, os anseios das famílias, as 

expectativas que a escola depositava em mim criaram um misto de angústia - em decorrência 

das dúvidas, das inseguranças, do medo de não conseguir fazer bem o que me era proposto,-  

e satisfação, afinal eu "tinha" a minha própria turma, estava atuando como professora, 

profissão que eu escolhi, que eu quis para minha vida. Se por um lado aquilo tudo me 

assustava e angustiava - principalmente nas reuniões com pais, momentos de grande 

insegurança - por outro, eu criava forças para buscar respostas na própria instituição escolar - 

com professoras mais experientes, com a coordenação pedagógica e direção - ou junto a 

professores na universidade, já que quando fui atuar como professora, era ainda aluna do 

curso de História, com formação em nível médio de Magistério, o que me permitia, naquela 

época, lecionar.  

 

Depois de alguns anos atuei como professora de História no Ensino Fundamental 22, na 

mesma escola em que comecei a trabalhar em 1994. Mas, me sentia em outro mundo, pois as 

"minhas" turmas de 5ª a 8ª séries, na época, eram para mim algo muito diferente e complexo. 

Já não trabalhava mais com crianças, mas sim, com adolescentes, com suas características e 

particularidades e me relacionar com aqueles alunos era o principal desafio que eu enxergava 

na época - era outra realidade que exigia de mim um novo olhar, um novo direcionamento 

pedagógico. Vivi também dificuldades e descobertas de uma professora iniciante, não mais na 

carreira, mas naquele segmento de ensino. 

 

Passados mais alguns anos fui professora no ensino superior, em um novo contexto, vivendo 

uma nova experiência com novos alunos, muitos deles voltando à escola em decorrência de 

uma exigência do mercado de trabalho, depois de um longo tempo fora dela. 

 

                                                
1A fim de facilitar a leitura deste trabalho, optou-se por utilizar o gênero masculino, querendo designar o ser 
humano, embora se reconheça a legitimidade das discussões acerca da valorização do gênero feminino. 
2O Ensino Fundamental 2 correspondia, na época, à 5ª a 8ª séries, o equivalente atualmente a 6º ao 9º ano. 
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Essa minha trajetória docente, tendo atuado em diferentes segmentos de ensino e instituições 

educacionais, ajudou-me a compreender o que é ser um professor iniciante e me leva a 

concordar com Garcia (1999) ao afirmar que o professor vive as características de início de 

docência sempre que muda de escola, de segmento, de contexto. Essa é então minha primeira 

aproximação afetiva e efetiva com a discussão acerca dos professores iniciantes. 

 

Ampliando esta reflexão, me vejo instigada a pensar na minha aproximação, enquanto 

professora e pesquisadora, com a Educação de Jovens e Adultos. Por que essa discussão me 

interessou? Por que me envolvi e me apeguei efetivamente com ela a ponto de escolhê-la 

como temática para minha pesquisa de mestrado?  

 

Refletindo sobre essas questões chego a um lugar e a uma experiência muito significativos 

para mim, aos quais atribuo esta minha opção. No ano de 2008 fui convidada a assumir a 

coordenação pedagógica na Secretaria Municipal de Educação de um município mineiro, 

situado na Região dos Inconfidentes, chamado Diogo de Vasconcelos. Após 14 anos de 

experiência na rede particular de ensino, me inseri em uma realidade tão diferente, tão nova, 

aparentemente tão estranha, mas tão repleta de sentido, sobretudo humano. Recordo-me da 

primeira reunião de pais que eu fui convocada a dirigir após uma semana (somente) de 

trabalho. Organizar e conduzir reuniões era algo tranquilo para mim, já que nos 11 anos 

anteriores eu fui coordenadora pedagógica em uma escola particular da cidade de Mariana -

MG. Diante disso, baseando na experiência adquirida nesses anos, empenhei-me e preparei 

uma reunião que julgava ser a ideal para aquele momento. Separei uma mensagem para ser 

lida no início da reunião; preparei as cópias e fiquei na porta da escola, sorridente, acolhendo 

os pais, dando-lhes boas-vindas e entregando-lhes a mensagem. Para minha surpresa - triste 

surpresa-, a maioria não aceitou o texto - não por indelicadeza, mas porque não sabia ler. 

Agradeciam, davam um sorriso e entravam para a escola a fim de participarem da reunião.  

 

Esse episódio me marcou profundamente e me fez enxergar a vida e a educação de uma 

maneira diferente. Aquela realidade tão próxima me fez indagar, indignar e me senti instigada 

a fazer algo, a mudar, de alguma forma, aquela situação. Um ano depois efetivamos um 

projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos - AJA - que se transformou em 2012, em EJA - 

Educação de Jovens e Adultos, visando a continuidade dos estudos. 
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Trago aqui fragmentos de alguns depoimentos de alunos da EJA daquele município3 que nos 

ajudam a pensar sobre as marcas da exclusão deixadas nesses sujeitos. Quando questionados 

sobre o porquê de não terem estudado quando crianças, responderam:  
 

Eu não estudei porque nós morávamos na roça; papai colocava a gente para 
capinar (D. Maria- 73anos);  
 
Com 10 anos comecei a cuidar de mamãe que era doente e a cozinhar para 
trabalhador da roça e aí eu não estudava. Meu padrinho queria que eu fosse 
para a cidade com ele para estudar, mas papai falava que moça não precisava 
aprender a escrever, porque isso só servia para depois querer escrever carta e 
bilhetinho pra rapaz (D. Sonia- 60 anos);  
 
Meu pai era muito pobre; trabalho desde os sete anos de idade na roça; para 
estudar, não teve jeito (Sr. Geraldo- 80 anos).   

 

Esses sujeitos manifestaram ainda o seu desejo em estudar. O acesso à escola, a possibilidade 

de estudar é algo que envolve, acima de tudo, o desejo.   

 
 [...] Eu nunca tive ambição de nada nesta vida, a única coisa que eu sempre 
quis foi aprender a ler; eu acho  que uma pessoa pegar um livro e ler é a 
coisa mais bonita; fazer leitura na igreja é muito bonito (D.Carmem);  
 
Eu queria vir para a escola porque eu via todo mundo pegando um papel e 
lendo e eu não sabia (D. Maria). 

 

Ora, como ficar indiferente a este mundo, a esta realidade que está muito próxima de nós e, 

muitas vezes não nos damos conta? Que lugar a Educação de Jovens e Adultos tem ocupado 

em nossa sociedade? Que importância lhe é atribuída? É preciso nos dispor a pesquisar mais 

sobre Educação de Jovens e Adultos a fim de ampliar as reflexões acerca desta modalidade de 

ensino que, embora tenha avançado nos últimos anos, ainda não alcançou o devido 

reconhecimento.  

 

Neste sentido, surge esta pesquisa com o intuito de buscar algumas respostas e abrir caminhos 

para novas investigações. Concordamos com Paulo Freire que, "entre nós, homens e 

mulheres, a inconclusão se sabe como tal. Mais ainda, a inconclusão que se reconhece a si 

mesma implica necessariamente a inserção do sujeito inacabado num permanente processo 

social de busca" (Freire, 2008, p.55). Vejo-me nesta busca constante, às vezes sofrida, penosa, 
                                                
3Sujeitos da pesquisa: AZEVEDO, Angelita A. Representações sociais da escola por alunos da EJA: um estudo 
preliminar sobre alunos da 3ª idade no município de Diogo de Vasconcelos, MG. Anais do IV Congresso 
Internacional Cotidiano Diálogos sobre Diálogos. RJ, 2012. 
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mas, verdadeira e plena de significado acadêmico, político e humano. 

 

Passaremos a apresentar a pesquisa, no que se refere às questões problematizadoras, objetivos 

e estruturação da mesma. Na discussão acerca da profissão docente, uma abordagem 

importante que a literatura tem nos apresentado e que requer novos estudos é a do professor 

iniciante. A inserção na carreira docente, como bem salienta Lima (2006) é um momento 

dotado de características bem peculiares, marcado por inúmeras dificuldades, mas no qual 

ocorrem também as “descobertas”, a “sobrevivência” e o “choque de realidade”, este último 

conceituado por Garcia (1999) como “o período de confrontação inicial do professor com as 

complexidades da situação profissional” (p.28) e as condições de permanência desse 

profissional na docência, apesar de todas as agruras que vivencia. 

 

A literatura tem nos apresentado ainda análises importantes acerca da profissão docente. No 

entanto, ainda encontramos vários desafios quanto ao trabalho educativo junto à Educação de 

Jovens e Adultos, seja no que se refere à formação do professor, ao atendimento pedagógico 

desse(a) aluno(a), quanto à  garantia de sua permanência na escola, entre outros. 

 
Um estudo dessa temática, desenvolvido por Porcaro (2011a), apresenta alguns desafios 

enfrentados pelos(as) educadores(as) de Jovens e Adultos, que são: heterogeneidade dos(as) 

alunos(as), juvenilização dos(as) alunos(as), evasão, carência de materiais específicos para o 

atendimento a esse público, baixa autoestima dos(as) alunos(as) e rigidez institucional dos 

currículos que impossibilita atender às especificidades desse segmento de ensino (p.41).  

 

No que se refere à formação inicial do Educador de EJA, Soares e Simões (2004) fizeram uma 

pesquisa tendo como sujeitos alunos(as) egressos(as) do curso de Pedagogia com habilitação 

em EJA da Universidade Federal de Minas Gerais. Dentre as constatações deste estudo, 

destacamos uma que nos causa grande preocupação na análise do cenário de formação 

docente para EJA: 

 
mesmo com a crescente visibilidade que tem tido a Educação de Jovens e 
Adultos, seja na instância das práticas, seja como campo de estudos e 
pesquisas, ainda não existe uma efetiva demanda para uma formação 
específica do educador que atua com esse público no campo de trabalho. 
Mesmo que a formação inicial ofertada pela universidade seja considerada 
de qualidade, os egressos não necessariamente têm essa qualificação 
valorizada no momento da inserção profissional. Não existe, assim, uma 
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relação estreita entre formação inicial na universidade e campo de atuação. 
Essa situação pode ser explicada – pelo menos parcialmente – pela própria 
configuração histórica da EJA no Brasil, fortemente marcada pela concepção 
de que a educação voltada para aqueles que não se escolarizaram na idade 
regular é supletiva e, como tal, deve ser rápida e, em muitos casos, aligeirada 
(p.36). 

 
 
Nesse sentido, a formação do educador de Jovens e Adultos precisa ser repensada e redefinida 

em nosso sistema educacional. Assistimos a algumas iniciativas de universidades, faculdades 

e outros institutos de formação de professores no sentido de proporcionar ao licenciando 

algumas experiências de formação para o trabalho com esse público, mas estas iniciativas 

precisam ser mais frequentes, significativas e mesmo institucionalizadas. 

 

Ao se pensar na formação do educador de Jovens e Adultos, não podemos deixar de 

considerar também as representações que o sujeito professor constrói (representação de aluno 

da EJA, representação do que é ser professor desse segmento,...). 

 

Diante do exposto, a pesquisa procura responder aos seguintes questionamentos: Quais os 

motivos que levam o professor a atuar na EJA? Após o ingresso do professor na EJA, o que 

este encontra em tal segmento? Quais desafios? Quais descobertas? O que o faz permanecer?  

Baseando-nos nesses questionamentos, chegamos à questão central da nossa pesquisa, que é: 

Professores Iniciantes da EJA: Por que ingressam? O que os faz permanecer? 

O objetivo geral da pesquisa é investigar o processo de inserção e permanência do professor 

na EJA. Os objetivos específicos são: investigar quais elementos constituem o “choque de 

realidade” do professor iniciante em EJA; investigar quais elementos constituem a 

“descoberta” do professor iniciante em EJA; investigar se os professores iniciantes em EJA - 

mesmo sem serem iniciantes na profissão - vivem o “choque de realidade” e de que forma 

isso se manifesta. 

 

Salienta-se que dos professores iniciantes em EJA, participantes desta pesquisa, dois são 

iniciantes na EJA e na profissão e três são iniciantes na EJA mas não o são  na profissão.  

Todos possuem até cinco anos de experiência nesta modalidade de ensino, pertencem à  rede 

pública dos municípios que compõe a 25ª  Superintendência de Ensino de Ouro Preto, sendo: 

Ouro Preto, Mariana, Diogo de Vasconcelos, Acaiaca e Itabirito. 
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Esta pesquisa é de natureza qualitativa. Definimos como fundamentação teórica as 

concepções defendidas em GARCIA (1995, 1999, 2009), Huberman (1995) e Nóvoa 

(1995a,b,c), de desenvolvimento profissional dos professores, entendendo a formação como 

um continuum. A metodologia de investigação está fundamentada na abordagem biográfica 

temática, proposta por Josso (2002).    
 

No primeiro capítulo, destinado a discutir sobre os professores iniciantes, busca-se conceituar 

este termo, apresentar um levantamento e discussão de pesquisas que abordam a temática no 

contexto brasileiro e latino-americano.  

 

No segundo capítulo, discutiremos a Educação de Jovens e Adultos, primeiramente no que se 

refere aos aspectos legais de sua constituição enquanto modalidade de ensino. A seguir, 

faremos uma análise de pesquisas sobre as políticas públicas da EJA e encerraremos o 

capítulo discutindo a formação do professor desta modalidade. 

 

No terceiro capítulo apresentaremos o nosso percurso metodológico, as nossas opções de 

pesquisa. Faremos ainda uma análise do perfil geral dos professores da EJA na Região dos 

Inconfidentes e, em seguida, apresentaremos os professores participantes desta pesquisa. 

 

No  quarto capítulo analisaremos os descritores retirados das narrativas dos participantes da 

pesquisa, que se referem à escolha e inserção na profissão e na Educação de Jovens e Adultos; 

aos desafios encontrados no trabalho com esta modalidade, além das realizações  e motivos de 

sua permanência na EJA. 

 

O quinto capítulo é dedicado às considerações finais. 
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1 - O INÍCIO DA CARREIRA DOCENTE      
 

Na discussão acerca da profissão docente, uma abordagem importante que a literatura tem nos 

apresentado, e que requer novos estudos, é aquela relacionada ao professor iniciante, por ser 

considerada uma etapa da vida profissional geralmente vivida com grandes dificuldades pelos 

professores, que associam essa fase da carreira a sentimentos como solidão, angústias, agruras 

(GARCIA, 1999; HUBERMAN, 1995; LIMA et.al, 2006; MARIANO, 2005).  

O início de carreira é caracterizado por Lima (2006) como  

 
uma fase tão importante quanto difícil na constituição da carreira do 
professor. É um momento dotado de características próprias, no qual 
ocorrem as principais marcas da identidade e do estilo que vão caracterizar a 
profissional/professora ou o profissional/professor ao longo de sua carreira 
(p.9). 
 

De acordo com Garcia (1999), citando Borko (1986), este momento de iniciação na carreira é 

vivenciado como "um período de tensões e aprendizagens intensivas em contextos geralmente 

desconhecidos, e durante o qual os professores principiantes devem adquirir conhecimento 

profissional, além de conseguirem manter um certo equilíbrio pessoal" (p.113). Garcia recorre 

ainda a outros autores para caracterizar o início da docência: 

 
define-se, em geral, como os primeiros anos de trabalho, quando o professor 
se socializa no sistema. É um período em que o professor principiante se 
esforça por aceitar os estudantes, os colegas e supervisores, e tenta alcançar 
um certo nível de segurança no modo como lida com os problemas e 
questões do seu dia a dia. É possível que os professores também 
experienciem este começo quando mudam para outro nível, outra escola, ou 
quando mudam de região (GARCIA, 1999, p. 114). 
 

A partir dessa definição, percebemos que as características do início da docência podem ser 

vivenciadas em outros momentos da carreira docente, pois o ser iniciante não compreende 

somente o aspecto temporal, mas também o aspecto situacional, contextual. 
 

Outra definição interessante acerca desse período – que sinaliza para o quão complexa é a 

tarefa docente – é trazida por Johnston e Rian (1983) citados também por Garcia (1999). 

Segundo eles,  
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no seu primeiro ano de docência, os professores são estrangeiros num mundo 
estranho, um mundo que lhes é simultaneamente conhecido e desconhecido. 
Ainda que tenham passado milhares de horas nas escolas a ver professores e 
implicados nos processos escolares, os professores principiantes não estão 
familiarizados com a situação específica em que começam a ensinar 
(GARCIA, 1999, p. 114). 

 

Nesses estudos sobre o início da carreira docente têm-se enfocado o choque do real ou choque 

de realidade, ou seja,  “a confrontação inicial com a complexidade da situação” (Huberman 

1995, p.39) e as condições de permanência do profissional na docência, apesar de todas as 

agruras que vivencia. 

 

Encontramos algumas definições de choque de realidade também em Mariano (2005), citando 

Veenmam (1988), como “a diferença entre o idealizado nos cursos de formação e o 

encontrado na realidade cotidiana das escolas.” Esse choque é marcado pelo sentimento de 

sobrevivência, quando o iniciante se questiona: o que estou fazendo aqui? A "sobrevivência4” 

vivida no início da carreira é um termo utilizado por Huberman (1995) para designar um  

 
tatear constante, a preocupação consigo próprio, a distância entre os ideais e 
as realidades cotidianas da sala de aula, a fragmentação do trabalho, a 
dificuldade em fazer face, simultaneamente, à relação pedagógica e à 
transmissão de conhecimentos, a oscilação entre relações demasiado íntimas 
e demasiado distantes, dificuldades com alunos que criam problemas, com 
material didático inadequado, etc (p.39).  
 

Em contrapartida, no cotidiano da escola os professores podem experimentar “o sentimento de 

"descoberta", o sentir-se profissional, ter a sua sala de aula. É essa descoberta a mola 

propulsora para a permanência do professor na profissão docente. Ela diz respeito ainda à 

motivação e ao entusiasmo que o professor cria diante do que a sua profissão vai lhe 

apresentando e é o que lhe faz permanecer na carreira (HUBERMAN, 1995). 

 

No que se refere às dificuldades da prática docente, Valli (1992), citado por Garcia (1999), 

considera que são “a imitação acrítica de condutas observadas noutros professores; o 

isolamento dos seus colegas; a dificuldade em transferir o conhecimento adquirido na sua 

etapa de formação e o desenvolvimento de uma concepção técnica do ensino” (p.114) os 

principais problemas enfrentados pelo professor em início de carreira. 

  
                                                
4 Este termo é utilizado por Huberman, baseando em Fuller, 1969; Field, 1979 e Watts, 1980. 
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Lima et.al (2007)5, também apresentam algumas características consideradas por elas como 

agruras no início da carreira, das quais enfatizamos: insegurança e submissão a professores 

mais experientes, processos de tentativa marcados por erros e acertos, conformismo às normas 

e regras; choque de realidade; influência das experiências enquanto estudante (p.12-13). 

 

Para se fazer uma discussão sobre o início da carreira docente, faz-se pertinente abordar 

estudos que discutem o ciclo de vida profissional dos professores, a fim de que possamos 

compreender melhor essa fase da carreira à qual nossa pesquisa se destina.  

 

   1.1 - Ciclo de vida profissional dos professores 

Estudos têm mostrado que não existe um consenso acerca de quanto tempo se constitui o 

início da carreira docente. Esse tempo tem variado de acordo com alguns autores. Huberman 

(1995) e Garcia (1999) consideram que os professores iniciantes são aqueles que possuem até 

3 anos de profissão; Venman (1998) apud Mariano (2006) caracteriza como início de carreira 

os 5 primeiros anos. Vaillant (2009) considera que esse período pode durar muitos anos, 

dependendo da forma como o professor, na realidade em que está inserido, vai construindo 

sua identidade profissional e assumindo o seu papel enquanto docente.  

 

Vaillant (2009)6 discute o processo de inserção na carreira docente e as fases da vida 

profissional. De acordo com Boullough (2000), citado por Vaillant (2009), o processo de 

tornar-se professor se constitui através de fases, sendo: o período prévio à formação, o 

período de formação acadêmica com preparação teórica e prática, e a última fase, que é a 

inserção na profissão (p.33). Day (2007), apud Vaillant (2009), apresenta ainda uma 

classificação das fases da carreira docente. A primeira fase, que corresponde aos três 

primeiros anos, é considerada um período em que se exige do profissional um grande 

empenho e, no qual, o apoio de diretores e supervisores é fundamental.  A segunda fase, 

compreendida entre os 4 e 7 anos de profissão, é o momento em que os professores constroem 

                                                
5 As autoras se basearam em  Tardif (2002; 2000); Tardif e Raymond (2000); Marcelo Garcia (1999) e Zabalza 
(1994) 
6 Baseando-se em Day6 (2007) e Boullough6 (2000) : DAY, C., Stobat, G., Sammons, P., Kingston, A., Gu, Q., 
& Smees, R. (2007). Variations on Teachers' Work, Lives and Effectiveness. London: Department for Education 
and Skills, Research Report No. 743; BULLOUGH, R.V. (2000). Convertirse en profesor: la persona y la 
localización social de la formación del profesorado. En Biddle, B.J.; Good, T.L; Gooddson, I.F. La enseñanza y 
los profesores I (La profesión de enseñar). Barcelona: Paidós, 99-166 
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a sua identidade profissional e que já podem desenvolver a docência com eficácia. Entre os 08 

e 15 anos, começam a surgir problemas e tensões advindos das decisões acerca do futuro de 

sua carreira, já que é o período também em que geralmente os docentes assumem outros 

cargos de responsabilidade na escola. Já entre os 16 e 23 anos de carreira, os professores 

geralmente vivenciam problemas relacionados à sua motivação decrescente para a função, 

associados às exigências e responsabilidades advindos da família, aos problemas com sua 

saúde, dentre outros. Dos 24 aos 30 anos de exercício da profissão, é o período em que é mais 

difícil manter a motivação, principalmente para os professores que atuam no nível secundário 

de ensino. A partir dos 31 anos de carreira, dada a proximidade da aposentadoria, a motivação 

diminui consideravelmente.  

O ciclo de vida profissional dos professores é também objeto de estudos de Huberman (1995) 

a partir da perspectiva da carreira7.  No início da carreira, os indivíduos vivem a fase da 

exploração, que é o período compreendido entre a entrada na profissão até os 2/3 primeiros 

anos. É o momento em que ocorrem os estágios de “sobrevivência” e “descoberta”; alguns 

sujeitos vivem paralelamente esses dois momentos e, a “descoberta” é o que lhes permite 

permanecer na profissão. Há outros sujeitos, no entanto, que vivem somente um desses 

estágios ou ainda vivem outras características, como a “indiferença”, a serenidade ou a 

frustração (Huberman 1995, p. 39), o que demonstra o caráter singular das ações humanas.  

A fase seguinte, a da estabilização, compreendida entre os 4 e 6 anos de profissão, é aquela 

em que se percebe um comprometimento do sujeito, um reconhecer-se e afirmar-se enquanto 

professor, uma consciência de se pertencer a um grupo e ter liberdade. É a fase na qual se 

observa uma consolidação do repertório pedagógico (Idem, p. 40). 

 

Entre os 7 e 25 anos de carreira, o professor vive a fase da Diversificação, na qual os 

percursos individuais tendem a divergir. A fase anterior, de estabilização, permitiu-lhe 

adquirir segurança e competência pedagógicas para viver, neste momento, experiências 

pessoais, diversificando suas técnicas, suas estratégias, suas concepções pedagógicas. É um 

momento forte de questionamentos e de reações ao sistema (Ibidem, p. 41). 

 
                                                
7 Baseando em Super (1957), Huberman conceitua perspectiva da carreira como aquela que busca "delimitar 
uma série de 'sequências' ou de 'maxiciclos' que atravessam não só as carreiras de indivíduos diferentes, dentro 
de uma mesma profissão, como também as carreiras de pessoas no exercício de profissões diferentes." Salienta, 
no entanto, que essas fases podem ser vividas por grande parte de uma determinada população mas nunca por 
sua totalidade (Huberman, 2000, p. 37) 
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A fase seguinte, dos 25 aos 35 anos de carreira, é encarada por Huberman (1995) como um 

momento multifacetado, o que dificulta sua caracterização. É uma fase na qual o sujeito  

 
'põe-se em questão', o que corresponderia a uma fase - ou várias fases- 
“arquetípicas” da vida, durante a(s) qual(is) as pessoas examinam o que 
terão feito da sua vida, face aos objetivos e ideais dos primeiros tempos, e 
em que encaram tanto a perspectiva de continuar o mesmo percurso como a 
de se embrenharem na incerteza e, sobretudo, na insegurança de um outro 
percurso (Idem, p.43). 
 

No estudo dessa fase, o autor ainda revela um distanciamento afetivo dos professores, um 

predomínio de lamentações (por razões diversas) e levanta questões de gênero, marcadas por 

diferenças existentes entre homens e mulheres neste momento da carreira.  

 

Dos 35 aos 40 anos de profissão, observa-se o desinvestimento que pode acontecer tanto de 

maneira amarga, quanto de forma positiva, serena, já que estando concluindo seu ciclo 

profissional, os professores terão mais tempo para sua vida pessoal. 

 

Após a explanação a respeito das fases da carreira docente, Huberman (1995) reflete sobre a 

singularidade dos sujeitos, destacando a “importância de atribuir um estatuto flexível, 

sugestivo, temático a todas as fases perceptíveis na progressão de uma vida profissional” 

(Ibidem, p.53). 

 

Garcia (1999) apresenta outros estudos, como o de Sikes8 (1985), que relaciona as idades dos 

professores às preocupações nas diferentes etapas de vivência da carreira (p.63-64). Aborda 

ainda a teoria de Burke9 (1990), segundo a qual, o ciclo da carreira influencia e é influenciado 

pelo ambiente pessoal e pelo ambiente organizacional (Idem, p.66).  

 

 

                                                
8 SIKES, P. (1985). The Life Cycle of the Teacher. In: S.J. Ball and I.F. Goodson (eds), Teachers' Lives and 
Careers. London: The Falmer Press, 67-70 
9 BURKE, P, et al. (1990) (eds.), Programming for Staff Development. London: Falmer Press. 
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   1.2 - As pesquisas sobre professores iniciantes no contexto da América Latina 

No contexto da América Latina, alguns estudos têm sido desenvolvidos buscando melhor 

compreender a profissão docente. Destacamos, dentre estes trabalhos, os que abordam o 

professor em início de carreira, por trazerem contribuições para a discussão da temática e 

enriquecimento desta pesquisa. Segundo Garcia (1999), os professores no início da docência 

apresentam muitas características em comum, mas que podem também ser diferenciadas de 

acordo com o contexto no qual estão inseridos. Daí a importância de estudos que enfocam o 

início da docência na América Latina, com suas particularidades, como os de Vaillant (2009); 

Garcia (2008); Cornejo (1999), que poderão trazer elementos importantes para analisarmos o 

caso brasileiro. 

Vailant (2009) aborda as particularidades de cada contexto educacional, o que interfere no 

modo como cada docente se inicia na carreira. No contexto da América Latina, a autora 

ressalta que raros são os programas de iniciação à docência e esses estão associados a algumas 

escolas ou instituições de maneira isolada. E que, embora seja consensual que o início de 

carreira é um período delicado, que deve ser encarado com seriedade, as políticas 

educacionais na América Latina pouco têm feito nesse sentido. A autora apresenta alguns 

modelos de inserção na carreira docente, presentes no contexto latino americano.  

O primeiro modelo, chamado de modelo nadar o hundirse, é identificado como o mais usual e 

frequente nas instituições educativas latino-americanas. Nele, o professor é o responsável por 

sua inserção na profissão, por seu convívio no novo ambiente e também pela sua formação.  

O segundo modelo, o colegial, apresenta semelhanças com o primeiro mas nesse o professor 

iniciante, por iniciativa própria, busca ajuda de colegas mais experientes, que passam a ser 

seus mentores, mas de maneira informal.  

No terceiro modelo, chamado de modelo de competência mandatada, o acolhimento ao 

professor iniciante ocorre em situações particulares, pontuais – a cada entrada de um iniciante 

na escola, um professor experiente se apresenta como mentor. 

O quarto modelo, chamado de mentor protegido formalizado, pressupõe a presença 

estruturada e planejada de um mentor, com formação específica para tal função. Através de 

um processo de indução, o mentor organiza a inserção do professor iniciante ao ambiente e à 
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profissão. Esse é o modelo identificado pela autora como o ideal, mas que, no entanto, não é 

vigente no contexto latino-americano. 

A autora chama a atenção ainda para a importância dos Programas de Indução, como um 

processo de acolhimento e apoio sistemáticos ao professor iniciante, que favorecerá o seu 

desenvolvimento profissional. Nesse sentido, cita a experiência de outros países como EUA, 

Japão, Nova Zelândia e Suíça (Vailant, 2009) que podem servir de referência para a 

organização de programas de acompanhamento ao professor iniciante na América Latina, 

resguardando, é claro, as particularidades de cada contexto. Salienta ainda que a realidade 

latino-americana aponta para a necessidade de reformas educacionais significativas, eficazes e 

sustentáveis. 

Garcia (2008) apresenta experiências, propostas e estudos acerca do início da carreira 

docente10 em países da Europa, da América do Norte e da América Latina. O autor reconhece 

a escassez de programas institucionalizados de inserção na carreira docente na América 

Latina e apresenta sucintamente alguns deles. No caso do Chile, Garcia (2008) cita autores 

que têm se dedicado ao estudo desta temática, como González Brito, Araneda y Hernández11 

(2005) que encontram em suas investigações alguns modelos de iniciação à docência: Nadar o 

hundire, Colegial, Competência Mandatada e Mentor Protegido Formalizado.12 Relata ainda 

um estudo feito por Fuentealba13 (2005) naquele país, que investigou 102 professores em 

início de carreira. Constatou-se que algumas características dessa fase da carreira são comuns 

entre os sujeitos investigados: o isolamento dos professores; a pouca ajuda dos pares e uma 

socialização mais burocrática do que evolutiva (GARCIA, 2008). 

Garcia (2008) apresenta ainda, nesse trabalho, algumas contribuições de Cornejo (1999) 

acerca da realidade chilena. Tal autor destaca a importância do redimensionamento da 

formação inicial do professor e afirma que embora já exista uma consciência da importância 

de programas institucionalizados de apoio aos professores iniciantes (chamados por ele de 

debutantes) é preciso avançar consideravelmente no sentido de criar e efetivar tais programas. 

                                                
10 O autor considera os 2-3 primeiros anos da docência como os iniciais da carreira. 
11 González Brito, A. I., Araneda Garcés, N., & Hernández González, J. (2005). Inducción profesional docente. 
Estud. pedagóg..[online]. , 31(1), [citado 10 Octubre 2006], p.2051-2062. 
12 A explicação sobre estes programas já foi feito por Vailant nesta dissertação. 
13Fuentealba Jara, R. (2005). La inserción profesional de profesores principiantes en la Enseñanza Media del 
Área Humanista de la Región Metropolitana. Aportes de la Investigación a la Práctica Educativa, Encuentro 
de Investigadores en Educación. CPEIP, 31-47. 
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Outro estudo destacado por Garcia (2008) foi desenvolvido pela Universidade Católica de 

Temuco, no Chile, com a implantação do projeto "Un Estudio para el diseño y pilotaje de una 

propuesta de formación de Mentores de Profesores Principiantes",  que busca envolver os 

professores mentores com os professores iniciantes através de estratégias, como "talleres, 

seminários, mentoría y reflexión sobre la práctica14"(Idem, p.54). 

Uma discussão interessante que esse autor traz é sobre o papel, função e perfil dos professores 

mentores. Feinman (1996)15, citado por Garcia (2008), adverte que não basta que haja um 

mentor para que o objetivo da iniciação ao professor novato seja alcançado. É necessário que 

o mentor seja um sujeito capacitado para a função, com visão e prática inovadoras, a fim de 

possibilitar ao professor iniciante a vivência de experiências verdadeiramente formativas. 

Destaca ainda, que todo e qualquer programa de inserção do professor iniciante só será 

plenamente efetivado se houver comprometimento e apoio de toda a escola, inclusive da sua 

direção, e que a prática da inserção deve fazer parte de um projeto educativo de melhoria da 

escola.  

Garcia (2008) faz ainda uma breve referência ao estudo de Calvo16(2006), que objetiva fazer 

uma revisão e análise da inserção profissional dos professores, na Colômbia. A autora percebe 

diferenças entre os professores iniciantes egressos das Escolas Normais Superiores e os 

egressos das Licenciaturas, no que se refere ao ingresso na carreira docente, já que os 

primeiros, de maneira informal, contam com apoio institucional no início da carreira, o que 

não ocorre com os alunos das Licenciaturas. 

Ampliando nosso olhar sobre as políticas de inserção do professor iniciante na América 

Latina, citamos um estudo mais recente de Calvo (2012), que trata especificamente do caso 

colombiano. Para se pensar no professor iniciante, Calvo reflete sobre o ambiente no qual esse 

profissional é inserido – marcado por dificuldades relacionadas às carências vivenciadas pelos 

alunos e ao seu desinteresse pelos conhecimentos acadêmicos, além de problemas advindos 

do relacionamento da escola com seu entorno. Essas dificuldades constituem um desafio ao 

desenvolvimento profissional do professor. 

                                                
14 "Workshops, seminários, tutoria e reflexão sobre a prática" 
15 Feiman-Nemser, S. (1996). Teacher mentoring: a critical review. ERIC Ed 397060. 
16 Calvo, G. (2006), «La inserción de los docentes en Colombia», Ponencia presentada al taller internacional 
«Las políticas de inserción de los nuevos maestros en la profesión docente: la experiencia latinoamericana y el 
caso colombiano», 23 de noviembre, Bogotá 
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A autora apresenta algumas iniciativas do Ministério da Educação da Colômbia e que se 

relacionam à demanda de formação e inserção do professor iniciante na carreira. Ela se refere 

ao Programa de Formação de Professores na Plataforma Moodle, intitulado “Colombia 

Aprende”, com tutoria virtual oferecida por universidades, no qual um módulo é direcionado 

ao professor iniciante. No entanto, na análise dessa autora, o programa tem seus limites, já 

que não contempla elementos formativos importantes, como a proximidade entre teoria e 

prática, a necessidade de um acompanhamento mais próximo do professor, em seu local de 

trabalho, e a discussão com os colegas, seus pares (Idem, p.3). 

No mesmo estudo, Calvo (2012) cita um projeto-piloto desenvolvido pela Secretaria de 

Educação de Bogotá que se baseia em histórias de vida de professores experientes, em 

expedições às instituições educativas, encontros presenciais e virtuais e acompanhamento de 

tutores, que são professores experientes e reconhecidos (Idem, p.4). Esse projeto foi avaliado 

positivamente pela autora, sendo considerado uma experiência criativa e inovadora. No 

entanto, algumas dificuldades são detectadas na implementação do programa, como a falta de 

tempo dos professores para se dedicarem às atividades, já que essas atividades são feitas em 

horário contrário ao seu turno de trabalho. 

Outra experiência analisada por Calvo (2012) é a implementada pela Universidad Pedagógica 

Nacional, que investiga as dificuldades dos professores iniciantes na Educação Infantil. 

Discute-se, nesse estudo, a falta de reconhecimento social dos professores do segmento 

infantil. E, como proposta, busca-se acompanhar e apoiar o professor iniciante egresso do 

curso de Licenciatura em Educación Infantil dessa Universidade. 

Ao analisar estas experiências, Calvo (2012) destaca a dificuldade em torno da definição de 

quem seja o professor iniciante, já que, além de se considerar aqueles que têm até 3 anos de 

profissão, é preciso considerar ainda, aqueles que mudam de instituição, em decorrência de 

problemas enfrentados nos contextos educacionais, que variam de escola para escola. A 

análise das experiências aponta ainda para a necessidade de se pensar os processos de indução 

à docência como parte do desenvolvimento profissional e não somente como uma 

certificação; para a importância dos tutores, como “Maestro de Maestros”; para programas 

que não se restrinjam a aspectos teóricos, mas que acompanhem os professores em sua prática 

pedagógica e a problematize e, ainda, para a importância do uso da Tecnologia em tais 

programas (p.6,7). 
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No contexto argentino, encontra-se uma experiência de inserção na carreira por professores 

iniciantes, relatada por Cornejo (1999), que é a residência docente, inserida no Projeto D.A.R 

“Docentes acompañados por Residentes”. No sistema educacional argentino, a residência é 

considerada como uma etapa do curso de formação superior, na qual os professores primários, 

antes de assumirem a docência, vivenciam temporariamente, na escola, as experiências com 

os alunos e conhecem a dinâmica da instituição escolar. Os alunos/professores são avaliados 

tanto pela academia (centros de formação) quanto pela escola residente. O autor faz uma 

avaliação dessa experiência, no que diz respeito aos seus princípios, características, pontos 

positivos e fragilidades. 

As práticas de inserção e acompanhamento do professor iniciante, trazidas da realidade latino-

americana, partem da constatação de que o início de carreira é um período singular e que, 

portanto, deve ser tratado de maneira diferenciada, com ações, programas e políticas. Mas, 

percebemos que essas experiências ocorrem de maneira pontual e isolada. Infelizmente, não 

temos ainda, no contexto latino-americano, uma política educacional bem formatada e 

direcionada aos sujeitos que se encontram no início da docência.  

1.3 - As pesquisas sobre professores iniciantes no contexto brasileiro 

Os trabalhos do tipo Estado da Arte têm sido recorrentes no meio acadêmico. De acordo com 

Romanowski e Ens  (2006), as pesquisas dessa natureza constituem 

uma contribuição importante do campo teórico de uma área de 
conhecimento, pois procuram identificar aportes significativos da construção 
da teoria e prática pedagógica, apontar as restrições sobre o campo em que 
se move a pesquisa, as suas lacunas de disseminação, identificar 
experiências inovadoras que apontem alternativas de solução para os 
problemas da prática e reconhecer as contribuições da pesquisa na 
constituição de propostas na área focalizada (p.39).   
 

Papi e Martins (2008) fizeram um mapeamento dos trabalhos sobre professores iniciantes, 

apresentados nas reuniões da ANPED, no período de 2005 a 2007 e das pesquisas no Banco 

de teses da CAPES (dissertações e teses), entre 2000 e 2007, em nível de mestrado e 

doutorado17. Esse mapeamento traz dados importantes, dentre os quais destacamos os 

seguintes: com relação às reuniões da ANPED entre os anos de 2005 e 2007, de 236 trabalhos 

apresentados nos GT’s de Didática, Formação de Professores e Sociologia da Educação, 

                                                
17 Essas autoras incorporaram em sua pesquisa um Estado do Conhecimento feito por Brzezinski em 2006 e por 
Mariano, em 2005. 
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somente 14 abordam a temática Professores Iniciantes. Os principais enfoques destas 

pesquisas têm sido: dilemas enfrentados na profissão, construção da profissionalidade 

docente, processos formativos, saberes docentes, socialização dos professores, habitus 

profissional, percepções/sentimentos dos professores no início da docência.  

 

Com relação às pesquisas no banco de teses da CAPES, do período de 2000 a 2007, as autoras 

as categorizaram em três grupos. O primeiro diz respeito à prática do professor em início de 

carreira e à sua iniciação em outras áreas profissionais. O segundo grupo enfatiza a formação 

inicial e o terceiro grupo aborda o apoio ao professor iniciante.  

 

Quanto ao mapeamento feito por Brzezinski (2006), dos 742 trabalhos - dissertações e teses - 

levantados a partir dos descritores Políticas e Propostas de Formação de Professores, 

Formação Continuada, Trabalho Docente, Identidade e Profissionalização Docente, foram 

encontrados apenas 04 relacionados ao professor iniciante.  

 

Visando dar continuidade às investigações e contribuir esse mapeamento, apresentamos a 

seguir um levantamento do tipo Estado da Arte que produzimos acerca dos professores 

iniciantes no Banco de Teses da CAPES (dissertações e teses), no período de 2008 a 2012. 

Em seguida, faremos uma incursão pelo Grupo de Trabalho 08 da ANPED, sobre formação de 

professores, com o mesmo recorte temporal no qual procuraremos identificar também os 

trabalhos sobre professores iniciantes.18 

 

Bueno (2008), da Universidade Federal de São Carlos, foi motivada pela seguinte questão: 

Quais são as contribuições do programa de mentoria para a prática docente do professor 

iniciante participante do mesmo? O programa ao qual a autora se refere é o de mentoria do 

portal dos professores - UFSCar, do qual ela participou. A pesquisadora procura refletir como 

o seu fazer docente, como professora alfabetizadora em início de carreira, ia sendo 

compartilhado com sua mentora em tal programa, constituindo uma fonte de diálogo e 

aprendizado.  

 

A pesquisa desenvolvida por Romano (2008), na Universidade Metodista de Piracicaba, de 

abordagem qualitativa, com professores de Matemática, sendo dois deles iniciantes na carreira 
                                                
18 Salientamos que abordaremos somente os trabalhos anuais, por serem resultado de pesquisas concluídas. Não 
apresentaremos os pôsteres e trabalhos encomendados. 
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e dois experientes, procurou identificar e comparar as representações desses dois grupos de 

professores, no que se refere às interações sociais no ambiente escolar e às especificidades do 

ser professor de Matemática. Procurou-se ainda investigar se as dificuldades apresentadas 

pelos professores iniciantes são semelhantes às dos professores experientes.  

 

A discussão sobre professores iniciantes é feita também por Baldoino (2008), da Universidade 

Federal de Mato Grosso. A pesquisa é direcionada com a seguinte questão: Como os egressos 

do curso de Ciências Biológicas da UFMT/ICEN/CUR aprendem a docência na fase inicial do 

exercício da profissão? A pesquisa foi desenvolvida com quatro professores da rede pública 

de Rondonópolis-MT, com até três anos de profissão, considerando a abordagem de ciclo de 

vida profissional. Os dados coletados permitiram concluir que a aprendizagem da docência na 

fase inicial dos professores investigados se dá a partir da observação que o sujeito professor 

faz da docência em sua família; da docência de professores que tiveram ao longo de sua 

trajetória estudantil; por meio do estudo, reflexão sobre a sua prática e troca de experiência 

com antigos professores e, ainda, através do relacionamento com seus alunos. A referida 

pesquisa traz ainda reflexões sobre as dificuldades enfrentadas no início da docência e as 

possíveis formas de superá-las, destacando a importância de um apoio pedagógico a esse 

professor em início de carreira. 

 

O processo de socialização profissional é discutido por Knoblauch (2008), na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. A pesquisa, de natureza qualitativa, reflete sobre o 

processo de socialização profissional, com base no conceito de habitus de Bourdieu, de 

professores iniciantes do Ensino Fundamental em Curitiba. Foram selecionados como sujeitos 

cinco professores. Procurou-se identificar, durante a fase de socialização do professor 

iniciante no contexto escolar, quais habitus de origem são mantidos, quais são novos e quais 

são adaptados e, como esses definem e orientam a prática de tais professores.  

 

Montalvão (2008), em sua tese desenvolvida na Universidade Federal de São Carlos, 

pesquisou o desenvolvimento profissional dos professores iniciantes, a partir de quatro 

sujeitos professores de séries iniciais. Buscou-se compreender a importância de um grupo 

colaborativo de trabalho, tendendo a oferecer apoio ao professor iniciante em suas 

dificuldades e desafios. A pesquisa demonstrou a importância desse grupo para o 

desenvolvimento profissional de tais professores, a partir da teorização da prática. 
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Com o intuito de identificarmos a recorrência da temática Professor Iniciante, em comparação 

às demais temáticas apresentadas no Banco de Teses da CAPES, apresentaremos os dados em 

gráficos, tanto de dissertações, como de teses, ao final de cada ano, no período proposto para 

este estudo, ou seja, de 2008 a 2011. 
 

GRÁFICO   1 - Comparação percentual de temáticas das dissertações inscritas na CAPES em 2008 

 
Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa. 

 
 
 

 
 
GRÁFICO   2 - Comparação percentual de temáticas das teses inscritas na CAPES em 2008 

 
Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa 

 

Os gráficos 1 e 2  representam a porcentagem de dissertações e teses registradas no Banco de 

Teses da CAPES, no ano de 2008, na área de Educação. Observa-se que naquele ano foram 

apresentadas 16 dissertações, sendo que dessas, 3 abordam a temática Professor Iniciante e 13 

abordam outras temáticas. Quanto às teses, foram apresentadas 5 ao todo, sendo que dessas, 2 
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são sobre professores iniciantes, o que corresponde a 40% do total, ao passo que as demais 

temáticas totalizam 60%.  

 

Passaremos agora a abordar as pesquisas do ano de 2009. Perin (2009), em sua dissertação de 

natureza qualitativa, desenvolvida na Universidade Metodista de Piracicaba, procura 

investigar as dificuldades enfrentadas por professores de Matemática em início de carreira, 

tendo como sujeitos 4 professores da rede pública estadual de São Paulo, com até 5 anos de 

carreira. A pesquisa evidencia as dificuldades enfrentadas pelos professores no início de 

carreira, como os conflitos pessoais, solidão, angústia, indisciplina dos alunos, tratamento dos 

conteúdos, dentre outras. Diante dessas dificuldades, aponta para a necessidade dos 

professores se constituírem profissionais prático-reflexivos.  

 

Na Universidade Católica de Santos, Cancherini (2009) em sua dissertação procurou conhecer 

as condições de entrada do professor na carreira docente. A pesquisa objetivou identificar as 

principais dificuldades, dilemas e desafios vivenciados pelos professores iniciantes, bem 

como as formas encontradas por eles para superar tais dificuldades e assim, construir saberes. 

Foram percebidas nesse estudo as dificuldades decorrentes da inserção na prática escolar, 

mesmo que a formação inicial tenha possibilitado ao profissional uma boa fundamentação 

teórica; evidenciou-se também a importância do professor pesquisador, como importante 

elemento para se viver a docência de maneira reflexiva.  

 

Procurando analisar o processo de desenvolvimento profissional do professor iniciante no 

Ensino Superior, nos cinco primeiros anos de docência, uma pesquisa de natureza qualitativa 

desenvolvida por Durães (2009), da Universidade Estadual de Londrina discute os desafios e 

dilemas vivenciados pelo professor desse segmento em início de carreira. Diante das 

dificuldades apresentadas pelos professores sujeitos da pesquisa (insegurança; 

heterogeneidade e quantidade excessiva de alunos; dificuldade de administrar o tempo em 

sala e na preparação das aulas; avaliação da aprendizagem, questões salariais, dentre outras) 

conclui-se sobre a necessidade de formação específica e continuada para o professor do 

ensino superior. 

 

Outra pesquisa analisa a trajetória de uma professora iniciante (que é a própria pesquisadora) 

em seu primeiro ano de docência, na zona rural de uma cidade do Rio Grande do Sul. Silva 
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(2009), da Universidade Federal do Rio Grande, utiliza em sua investigação o diário de bordo 

- definido na pesquisa como diário de sala de aula - da professora, cujo conteúdo possibilitou 

chegar a categorias de análise, que estiveram relacionadas às dificuldades, desafios, alegrias e 

satisfações no início da carreira.  

 
GRÁFICO   3 - Comparação percentual de temáticas das dissertações inscritas na CAPES em 2009 

 
Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa 

 
GRÁFICO   4 - Comparação percentual de temáticas das teses inscritas na CAPES em 2009 

 
Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa 

 

Os gráficos 3 e 4 representam a porcentagem de dissertações e teses registradas no Banco de 

Teses da CAPES, no ano de 2009, na área de Educação. Observa-se que naquele ano foram 

apresentadas 21 dissertações, sendo que dessas, 4 abordam a temática Professor Iniciante, o 

que corresponde a 19% e 17 pesquisas abordam outras temáticas, correspondendo a 81%. 

Quanto às teses, foram apresentadas 3 ao todo, sendo que dessas, 2 são sobre professores 

iniciantes, o que corresponde a 67% do total e 1 pesquisa abordando outra temática, o que 

representa 33% do total. 
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No ano seguinte, Oliveira (2010) desenvolveu sua dissertação na Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul cujo objetivo era pesquisar os saberes de professores de Matemática 

adquiridos durante a sua formação inicial e como esses se relacionavam aos saberes que são 

mobilizados em sua atuação no início de carreira. Conclui-se, com esse trabalho, que dois 

elementos influenciam diretamente na prática do professor, sendo o livro didático e as práticas 

vivenciadas por ele quando de sua formação inicial. 

 

Dentre as pesquisas encontradas neste período, sobre professor iniciante, uma se refere 

especificamente ao professor da Educação de Jovens e Adultos. Mollica (2010), da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, investigou as emoções e sentimentos do professor 

iniciante na EJA, licenciando ou licenciado em pedagogia. O seu principal objetivo foi 

identificar as necessidades desse professor. Como resultados, destacam-se a necessidade 

percebida pelos professores de uma reordenação dos Cursos de Pedagogia, com vistas a lhes 

oferecer mais subsídios para atuarem na modalidade de ensino e a necessidade de apoio nas 

escolas em que trabalham, seja por parte de outros professores ou da coordenação pedagógica. 

Mesmo diante dessas dificuldades e necessidades, os professores mostraram-se motivados e 

encorajados a continuarem seu trabalho na EJA.  

 

Professores de Educação Física da rede pública de uma cidade interiorana de São Paulo, 

sendo alguns iniciantes e outros experientes na carreira, foram os sujeitos da pesquisa de 

Costa (2010). Buscou-se perceber como esses professores mobilizavam saberes em sua 

prática pedagógica. Discutiu-se, na pesquisa, as circunstâncias que influenciaram a escolha da 

profissão e a natureza dos saberes relacionados ao "habitus de aluno" e ao "habitus 

professoral". Constatou-se que os professores iniciantes, diante das metodologias aplicadas, se 

referiram/atrelaram aos saberes profissionais, disciplinares e curriculares, enquanto entre os 

professores experientes houve preponderância dos saberes da experiência. 

 

A pesquisa de Di Pierro (2010), da Universidade Federal de São Carlos, buscou analisar as 

experiências de Ensino e Aprendizagem de alfabetização, a partir de quatro sujeitos, sendo 

três professoras iniciantes e uma professora mentora, do Programa de Mentoria no Portal dos 

Professores da UFSCar. Os dados coletados evidenciaram a importância dessa experiência 

para os professores iniciantes, bem como de outras formas de acompanhamento que visam dar 
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suporte aos professores em início de carreira, diante das dificuldades, comuns em tal período 

da docência. 

 

A pesquisa realizada por Rodrigues (2010), da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, foi 

instigada pela experiência de sua autora enquanto professora iniciante. Teve como sujeitos 

cinco professoras iniciantes de História, que haviam feito o mesmo curso de Licenciatura. 

Buscou-se entender como o professor iniciante em História constrói seus saberes. O estudo 

reflete sobre a importância de revisão dos conteúdos pedagógicos do curso de Licenciatura, 

visando dar mais suporte para o professor em sua prática; e sobre a necessidade de se oferecer 

ao professor iniciante, em seu ambiente de trabalho, orientações e acompanhamento para que 

ele viva esse momento profissional de maneira mais tranquila e positiva. 

 

Quanto às teses, a única sobre professor iniciante apresentada nesse período foi a de 

Migliorança (2010), da Universidade Federal de São Carlos. A mesma tem como objetivo 

compreender a aprendizagem de três professoras iniciantes que participaram do Programa de 

Mentoria do Portal dos professores da UFSCar, a partir da análise do relacionamento 

professoras x mentoras. A pesquisa identificou elementos marcantes do início da carreira 

docente, como: ansiedade, insegurança, dilemas e dificuldades de naturezas diversas. Diante 

disso, o estudo chama a atenção para a necessidade de um apoio de alguém experiente e 

competente ao professor iniciante. 

 
GRÁFICO   5 - Comparação percentual de temáticas das dissertações inscritas na CAPES em 2010 

 
Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa 
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GRÁFICO   6 - Comparação percentual de temáticas das teses inscritas na CAPES em 2010 

 
Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa 

 

Analisando os gráficos 5 e 6, percebemos a porcentagem de dissertações e teses registradas no 

Banco de Teses da CAPES, no ano de 2010, na área de Educação. Observa-se que nesse ano 

foram apresentadas 16 dissertações, sendo que dessas, 5 abordam a temática Professor 

iniciante, o que corresponde a 31% e 11 pesquisas abordam outras temáticas, correspondendo 

a 69%. Quanto às teses, foram apresentadas 4 ao todo, sendo que dessas, 1 é sobre professores 

iniciantes, o que corresponde a 25% do total e 3 pesquisas abordam outras temáticas, o que 

corresponde a 75% do total. 

 

Formação inicial, formação continuada e prática docente são discutidas por Zanella (2011) da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Doze professores foram os sujeitos da pesquisa, 

sendo 8 iniciantes e 4 experientes, com mais de dez anos na docência. As dificuldades dos 

professores em início de carreira foram associadas às lacunas na formação inicial, 

principalmente nas disciplinas de caráter didático. Os professores são conscientes de tais 

dificuldades e procuram amenizá-las através da formação continuada. Reforça-se, na 

pesquisa, a necessidade dos cursos de licenciatura formarem melhor os seus professores a fim 

de que os mesmos tenham um início de carreira menos sofrido. 

 

Pilz (2011), da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, aborda em sua dissertação o 

professor iniciante de Matemática, do Ensino Fundamental de escolas públicas da cidade São 

Bento do Sul, Santa Catarina, no período compreendido entre 2000 e 2005. Foram 

selecionados seis professores e, através de suas experiências, buscou-se identificar e 

compreender as dificuldades vivenciadas pelos professores de Matemática no início da 
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carreira docente e quais são as estratégias utilizadas por eles como forma de amenizá-las. As 

principais dificuldades enfrentadas pelos professores se relacionam à indisciplina dos alunos, 

ao planejamento das aulas e acompanhamento do desenvolvimento dos alunos, além da falta 

de apoio das escolas nas quais lecionam. Essas dificuldades são associadas à formação inicial, 

em seus aspectos técnicos e políticos.  

 

Já a pesquisa realizada por Gomes (2011), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

teve como sujeitos duas professoras de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II, sendo 

uma iniciante e uma experiente, da rede pública de Jundiaí, São Paulo. Procurou-se, através 

de um instrumento metodológico conhecido como instrução ao sósia, que envolve produção 

de textos dos sujeitos e do pesquisador, identificar as representações e os estilos de trabalho 

dessas professoras, a fim de se pensar sobre a formação de futuros professores. O 

procedimento foi considerado válido pelo pesquisador, segundo o qual foi possível obter as 

informações desejadas e favorecer o reconhecimento dos sujeitos enquanto professores. 

 

Outra pesquisa, desenvolvida por Moraes (2011), na Universidade Nove de Julho, com sete 

professores da Educação Básica do município de Itapevi, São Paulo, procurou discutir a 

escolha da carreira, a formação inicial e os primeiros anos na docência. Com isso, buscou-se 

trazer elementos para a discussão acerca da formação inicial de professores da Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.  

 

Professores iniciantes no Ensino Fundamental foram estudados por Leone (2011), da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Em sua dissertação, nos apresenta 

uma pesquisa com nove professores da rede pública municipal de Rancharia, São Paulo, cujo 

objetivo era identificar as necessidades, dentre elas as de formação, dos professores em início 

de carreira para, a partir daí, contribuir para elaboração e efetivação de propostas de formação 

mais adequadas ao professor em início de carreira. Os resultados da pesquisa apontam para a 

necessidade de se rever aspectos da formação inicial, como fase preparatória ao exercício da 

docência, bem como para a importância das escolas e outras agências formadoras 

contribuírem com ações e programas efetivos de acolhimento e apoio ao professor em início 

de carreira, diante das dificuldades geralmente presentes nesse período da docência. 
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O processo de socialização e construção da identidade profissional de professores iniciantes 

em Química foi pesquisado por Furlan (2011), da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. Essa tese, de natureza qualitativa, mapeou os professores da rede pública e particular 

do Ensino Médio de Araraquara/SP, e localizou os sujeitos participantes, sendo 14 professores 

iniciantes. Os dados coletados permitiram perceber, dentre outras coisas, a influência dos 

aspectos pessoais e sociais na construção dessa identidade, diante de uma cultura escolar 

instaurada. 

 

Um trabalho que se destaca pela mudança de enfoque ao se pensar sobre o professor iniciante 

é o de Papi (2011), da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Sua tese procura 

compreender o processo de desenvolvimento profissional de duas professoras iniciantes bem-

sucedidas, da rede pública municipal de uma cidade do estado do Paraná. O critério para 

escolha desses sujeitos foi a indicação dos gestores. Os resultados da pesquisa evidenciaram 

que os professores, sujeitos da pesquisa, guardam lembranças positivas de seus professores 

quando cursavam as séries iniciais e que estas lembranças interferem em seu jeito de ser 

docente. Evidenciou-se também que o desenvolvimento profissional de professores em início 

de carreira se dá a partir de vários determinantes. 

 

Diante do levantamento realizado no Banco de Teses da Capes no ano de 2011, foi possível 

perceber que 5 pesquisas de mestrado e 2 de doutorado abordam a temática professor 

iniciante, conforme demonstram os gráficos a seguir.  

 
GRÁFICO   7 - Comparação percentual de temáticas das dissertações inscritas na CAPES em 2011 

 
 

                          Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa 
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GRÁFICO   8 - Comparação percentual de temáticas das teses inscritas na CAPES em 2011 

 
 

                       Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa 
 
 
A partir dessa consulta realizada no Banco de Teses da Capes no ano de 2011, foi possível 

perceber que 5 pesquisas de mestrado - que correspondem a 36% do total e 2 de doutorado - 

que correspondem a 33% do total, abordam a temática professor iniciante.  

 

Quando analisamos a porcentagem de pesquisas inscritas na CAPES no período 

compreendido entre 2008 e 2011, percebemos que a temática professor iniciante é discutida 

em 25% das dissertações e em 39% das teses, conforme demonstram os gráficos a seguir:  

 
GRÁFICO   9 - Dissertações registradas no Banco de teses da Capes, nos anos de 2008 a 2011 

 
Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa. 
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GRÁFICO  10 - Teses registradas no Banco de teses da Capes, nos anos de 2008 a 2011 

 
Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa. 

 
 
A fim de ampliar a discussão, passaremos agora a apresentar os resultados obtidos a partir do 

GT 08 da ANPED, na 32ª, 33ª, 34ª e 35ª Reuniões Anuais, nos anos de 2009, 2010, 2011 e 

2012. Dentre os trabalhos apresentados no Grupo de Trabalho 08, destacaremos aqueles que 

abordam a temática Professor Iniciante. 

 

No ano de 2009, curiosamente, dos 21 trabalhos apresentados no referido GT da ANPED, 

nenhum19 discutiu a temática em questão. É o que mostra o gráfico 11. 

 
GRÁFICO   11 - Trabalhos apresentados no GT 08 ANPED no ano de 2009 

 
Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa. 

 

Em 2010, de 21 trabalhos apresentados, encontramos apenas o de Isaia, Maciel e Bolzan 

(2010), da Universidade Federal de Santa Maria, que fizeram um estudo comparativo das 
                                                
19 Embora em um dos títulos dos trabalhos apareça o termo "inserção na carreira", o texto não aborda este 
aspecto. 
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trajetórias docentes de 40 professores universitários de instituições públicas e privadas, 

procurando discutir a sua inserção na carreira.  

 

A pesquisa reafirma os estudos, segundo os quais "o período de inserção na docência é 

diferenciado, caracterizando-se como o caminho de “converter-se” em professor. Não é um 

salto no vazio entre a formação inicial e a contínua, tem um caráter distinto e determinante 

para um desenvolvimento profissional coerente e evolutivo (Isaia et.al, p.1). O trabalho 

destaca a complexidade da docência no ensino superior que exige a construção de 

competências pedagógicas, de capacidade adaptativa para solucionar conflitos (visto que isso 

é inerente à entrada na profissão). Revela também que a insegurança, decorrente da falta de 

preparo para lidar com certas situações da prática pedagógica está presente nos sujeitos e que 

esses se apegam aos conteúdos curriculares, o que para eles é conhecido, em decorrência de 

sua formação específica. Isso evidencia a falta de preparação, também do professor para 

assumir a docência universitária, o que ainda fica mais comprometido, visto que esse sujeito 

se encontra sozinho na preparação de suas aulas, em sua prática docente. A falta de clareza 

quanto às exigências docentes para o segmento superior é algo que permeia o contexto 

universitário, constituindo-se também em mais uma dificuldade para o professor (Idem, p.13).  

 

Por fim, os autores salientam que "o ingresso na carreira universitária, como professor, 

constitui-se em um momento essencial nessa dinâmica formativa. Compreendemos que nesse 

contexto de formação há que se ter em mente que se inserir como professor da educação 

superior implica a assunção dos sentimentos docentes, mobilizadores da resiliência da 

profissão. “O pano de fundo é a constituição de uma ambiência positiva, permeada por uma 

acolhida interpessoal e institucional, assentada em um programa efetivo de inserção na 

docência universitária" (Ibidem, p.14). 

 

O gráfico 12 demonstra a porcentagem de trabalhos apresentados na ANPED no ano de 2010. 

Dos 21 trabalhos apresentados, apenas 1 discutiu a temática do professor iniciante. 
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GRÁFICO   12 - Trabalhos apresentados no GT 08 ANPED no ano de 2010 

 
Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa. 

 
Já em 2011, encontramos duas pesquisas. Uma delas investiga uma experiência formadora de 

professores iniciantes no Ensino Superior de uma Universidade Federal da Região Sul, por 

Oliveira (2011). Foi analisado o programa CICLUS, mantido pela parceria entre Brasil e 

Portugal. Esse programa objetivou conhecer, através das histórias de vida, as representações 

dos docentes no que se refere à sua formação e atuação profissional. O programa CICLUS, de 

caráter investigativo e formativo, possibilitou a compreensão de processos de ensino e 

aprendizagem que os sujeitos professores vivenciam. 

 

Papi (2011) estudou o desenvolvimento profissional de professores iniciantes bem-sucedidos -

mesmo diante das dificuldades no início da docência - a partir da análise de duas professoras 

das séries iniciais do Ensino Fundamental de uma rede pública municipal. A pesquisa 

identifica as dificuldades vivenciadas pelas duas professoras, como dependência da pedagoga, 

sentimento de solidão, burocratização das atividades escolares, dentre elas a pressão das redes 

de educação e a insegurança dos professores diante das avaliações externas. Dentre as 

constatações desse estudo, a autora destaca ainda que “a existência de pressupostos coerentes 

com o sistema capitalista, que interferem como determinantes no processo de 

desenvolvimento profissional de Joana e Luana, conduzem as professoras a responder 

burocraticamente às demandas. Eles dificultam a participação das professoras nos processos 

decisórios e o desenvolvimento de posturas colaborativas, embora não limitem totalmente a 

ação docente” (p.14). Constatou-se também que não há, por parte da Secretaria Municipal de 

Educação, nenhuma política de acompanhamento dos professores iniciantes; ações isoladas, 

com esse intuito, podem ocorrer na própria escola. Observou-se, ainda, que o 
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desenvolvimento profissional dos professores se dá, ora por atendimento às exigências do 

sistema, ora por reação/resistência ao mesmo. 

O gráfico 13 demonstra que de 22 trabalhos apresentados no GT 08 da ANPED, no ano de 

2011, 9% tratavam da temática Professor Iniciante, o que corresponde a 2 trabalhos. Os 

demais trabalhos, representando 91%, abordam outras temáticas relacionadas à formação de 

professores. 
GRÁFICO   13 - Trabalhos apresentados no GT 08 ANPED no ano de 2011 

 
Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa. 

 

Uma pesquisa realizada por Rocha e Aguiar (2012) discute a aprendizagem da docência, a 

construção da identidade e profissionalidade docente no contexto universitário. Embora não 

seja um trabalho específico sobre professores iniciantes, nos apresenta elementos importantes 

para se pensar as fases da carreira docente e as características próprias do professor iniciante.  

 

Os participantes da pesquisa foram professores que trabalham em cursos universitários de 

formação de professores e que, em sua maioria, não possuem formação pedagógica específica 

para desempenhar a docência na área. Esse requisito é inerente à função, pois para se 

formarem professores não é suficiente, aos formadores, conhecimentos específicos em 

determinada área, mas sim uma formação mais ampla, com conteúdos pedagógicos, que deem 

conta da complexidade que envolve a docência.  

 

No entanto, em termos legais não existe essa exigência, o que possibilita a entrada de 

profissionais no meio universitário, muitas vezes sem condições de assumir plenamente a 

função. Dessa forma, professores universitários iniciantes assumem, muitas vezes, atitudes 

conservadoras. Rocha e Aguiar (2012, p.5) apontam ainda, baseando-se em Feiman (1990, 
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p.25-26) que a formação do professor é "um processo contínuo, sistemático, organizado que 

perpassa toda a carreira docente, a qual se consubstancia em quatro fases", a saber: fase do 

pré-treino (vivência enquanto estudante que influenciará o seu modo de ser professor), fase de 

formação inicial (curso de formação de professores); fase de iniciação (primeiros anos de 

docência em que se dá o aprendizado da docência a partir da prática e das estratégias de 

sobrevivência) e a fase de formação permanente (atividades contínuas em diferentes 

instituições).  

 

As autoras nos apresentam ainda alguns desafios enfrentados pelos professores do ensino 

superior, dos quais destacamos a falta de preparação para o exercício da docência; a repetição 

acrítica de modelos de professores mais experientes, pelo menos no início da docência; falta 

da dimensão coletiva no ambiente de trabalho, sendo a docência, muitas vezes, desenvolvida 

de maneira solitária e isolada; falta de acompanhamento por parte dos sistemas e dos seus 

pares. Todos esses desafios sugerem a importância de uma melhor formação inicial para o 

exercício da docência, como também a necessidade de formação continuada na universidade.  

 

Outra pesquisa realizada foi a de a pesquisa de Sá (2012), que discute a socialização de 

professores de História, iniciantes na carreira em dois períodos distintos: década de 70 e anos 

2000. Foram tidos como sujeitos 22 professores dos dois períodos, visando identificar como 

cada grupo vivenciou seu processo de inserção e socialização na carreira, bem como sua 

relação com as condições sociais de sua época. Expressões como "Pra mim, aquilo era um 

outro mundo", "Cair de paraquedas", "ser entregue às feras", "Eu comecei reproduzindo", 

foram expressões utilizadas pelos professores sujeitos da pesquisa, em ambas as épocas.  

 

As autoras chamam a atenção ainda para o fato de que raras vezes os professores atribuíram 

as dificuldades do início da docência a uma incapacidade sua, mas estavam conscientes do 

contexto em que essas dificuldades surgiam e apresentavam as possíveis explicações para as 

mesmas; bem como compreendiam a complexidade que envolve o processo educativo. Dentre 

os aspectos que produzem essa complexidade, destacam a dificuldade em se trabalhar com o 

tempo histórico, bem como as limitações em sua formação inicial.  

 

Apontam ainda para aspectos importantes, como as relações vivenciadas no ambiente escolar, 

o planejamento das aulas e a busca por interlocutores, pessoas para compartilhar seus anseios, 
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necessidades e descobertas. Outro aspecto que sobressaiu, na comparação da vivência dos 

professores desses dois períodos, década de 70 e nos anos 2000, foi a relação desses 

profissionais com a escola e seus alunos, bem como a posição e o "status" que os professores 

assumiram nos diferentes contextos. 

 

O gráfico 14 demonstra que de 22 trabalhos apresentados no GT 08 da ANPED, no ano de 

2012, 9% tratavam da temática Professor Iniciante, o que corresponde a 2 trabalhos. Os 

demais trabalhos, representando 91%, abordam outras temáticas relacionadas à formação de 

professores. 
GRÁFICO   14 - Trabalhos apresentados no GT 08 ANPED no ano de 2012 

 
Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa. 

 
A fim de visualizar melhor o cenário das produções no GT 08 da ANPED entre os anos de 

2009 e 2012, destacando aqueles que abordam a temática Professor Iniciante, apresentamos o 

gráfico 15, a seguir. 
 

GRÁFICO   15 - Trabalhos apresentados no GT 08 ANPED entre o ano de 2009 e 2012 

 
Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa. 
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Pelo que se percebe, ao analisar as pesquisas desenvolvidas sobre professores iniciantes no 

recorte temporal de 2008 a 2012, no Banco de Teses da CAPES e no GT 08 da ANPED, as 

abordagens na discussão dessa temática foram: Representação Social de professores; início de 

carreira associado à formação inicial e continuada; processo de desenvolvimento profissional; 

mobilização dos saberes docentes; socialização profissional; aprendizagem da docência e 

identidade docente; experiências em programas de mentoria; escolha da carreira, formação 

inicial e entrada na carreira; trajetória docente e, com maior recorrência, trabalhos que 

apresentam as dificuldades enfrentadas no início da docência, em diferentes áreas e 

segmentos. 

Constatamos, nesse levantamento, um número reduzido de pesquisas sobre o professor 

iniciante, embora haja um pequeno aumento nos dois últimos anos. Esses dados confirmam 

uma análise feita por Romanowski (2012) ao identificar carência de pesquisas com tal 

temática. No entanto, não podemos deixar de considerar a diversidade de temáticas 

apresentadas no GT 08 da ANPED, diante da qual, a porcentagem da temática Professor 

Iniciante passa ser significativa.  
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   1.4 - Programas de apoio ao professor iniciante no Brasil 

Estudos diversos têm mostrado a importância dos primeiros anos na docência como 

fundamentais no processo de desenvolvimento profissional e o quanto o início da carreira traz 

dificuldades e desafios aos professores. Diante das dificuldades que configuram o início da 

docência, instituições formadoras – a própria escola, a universidade –, Secretarias e Ministério 

da Educação têm buscado formas –  ainda tímidas e pontuais – de apoio ao professor que se 

inicia na carreira. Gatti, Barreto e André (2011) identificam e analisam algumas políticas de 

apoio aos professores iniciantes no Brasil. Essa pesquisa parte da constatação de que muitos 

são os desafios a serem enfrentados pelos professores: "conhecer o estudante, o currículo e o 

contexto escolar; planejar adequadamente o currículo e o ensino; começar a desenvolver o 

repertório docente que lhes permita sobreviver como professores; criar uma comunidade de 

aprendizagem na classe; e continuar desenvolvendo uma identidade profissional" (GATTI et. 

al, 2011,p.213). 

 

Quanto às políticas de acompanhamento dos professores iniciantes na carreira, as autoras 

identificam algumas iniciativas importantes, embora tenham caráter pontual. Uma delas é 

ofertada na SEDUC/ES na qual uma das etapas do concurso público para seleção de 

professores é uma formação de 60 horas, objetivando oferecer ao professor mais condições de 

se inserir na profissão. Essa experiência de formação durante concurso público se assemelha à 

da SEDUC/CE. Outra experiência relatada é da SEMED em Jundiaí/SP, na qual os 

professores, antes de assumirem as suas turmas, passam por um período de formação com 

duração de 30 dias. Já na SEMED de Sobral, no Ceará e na SEMED de Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul, foram encontradas experiências de duração mais ampliada, tendo caráter de 

formação em serviço - embora o ponto crítico seja o horário de estudo, que ocorre no turno 

contrário à atuação dos professores - contribuindo para “diminuir as taxas de abandono e 

manter os bons professores na profissão” (Idem, p.217) e ainda apresentam “possibilidades 

para a atuação de gestões educacionais quanto ao cuidado, não só da proposição de um 

trabalho pedagógico articulado com os apoios necessários, mas também de um trabalho de 

acompanhamento contínuo [...]” (Ibidem, p. 218). 

 

Em outro estudo, Gatti (2012) aponta que não são encontradas ainda ações nem indicações do 

Ministério da Educação para políticas de inserção do professor iniciante na carreira 

profissional. O que temos são iniciativas isoladas, localizadas em alguns municípios, como é 
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o caso de Ceará, São Paulo e Espírito Santo, em suas respectivas secretarias de educação. A 

autora cita ainda a experiência de Avaliação de Desempenho dos professores no período de 

estágio probatório em Minas Gerais, para avaliação e progressão na carreira. A forma como 

essa avaliação é realizada pode indicar uma ação, no sentido de dar suporte aos professores 

mediante o processo e resultado da avaliação (p.7). Gatti (2012) chama a atenção ainda para a 

urgência do enfrentamento de problemas relacionados à docência, como as condições de 

trabalho, de carreira e remuneração, e vê nas políticas de apoio ao professor iniciante uma 

contribuição importante para melhoria deste cenário (Idem, p.8).  

 

Romanowski (2012) chama a atenção para a urgência de programas efetivos e significativos 

de apoio e acompanhamento ao professor iniciante, ao levar em consideração o seguinte 

cenário: o número crescente de professores iniciantes no Brasil em decorrência da 

universalização do ensino, ainda que não plenamente efetivada, e consequente elevação nos 

índices de matrículas; a baixa qualidade dos cursos de formação, incluindo problemas 

curriculares advindos da relação teoria e prática; a fragilidade das experiências de estágio e de 

formação continuada com caráter inconstante e generalista. Segundo a autora, os "programas 

específicos para professores iniciantes não vão além de umas poucas horas em que são feitas 

palestras com informações gerais sobre a organização do sistema de ensino e as normas que 

regem o estatuto do magistério e carreira docente "(p.5), cenário que, associado à falta de uma 

política de apoio ao professor iniciante, contribui para "a permanência da situação de 

abandono com que se deparam os professores principiantes, e não favorecem a perspectiva de 

mudança da cultura, das políticas e práticas em torno deste período da carreira docente" (p.7). 

 

Pelo que se percebe, os programas de inserção do professor iniciante à docência no Brasil20, 

assim como nos demais países da América Latina, são raros, pontuais e encontram-se ainda 

pouco estruturados e, muitas vezes, deficitários diante das reais necessidades. Esse cenário 

precisa ser modificado; novos estudos precisam ser realizados a fim de embasar políticas 

educacionais verdadeiramente comprometidas com o professor no início de sua carreira 

docente. 

                                                
20 A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) desenvolve, desde o ano de 2008 um Programa de 
Residência Pedagógica (PRP) como um estágio curricular obrigatório no Curso de Pedagogia. Informações 
podem ser obtidas no site institucional da Universidade: http://www.unifesp.br/ 
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2 - A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL  

 
"É possível vida sem sonho, mas não existência humana e História sem 
sonho [...] Esta vem sendo uma preocupação que me tem tomado todo, 
sempre - a de me entregar a uma prática educativa e a uma reflexão 
pedagógica, fundadas ambas no sonho por um mundo menos malvado, 
menos feio, menos autoritário, mais democrático, mais humano."                                                                                     
(Paulo Freire)  

 
 
Os estudos voltados para a Educação de Jovens e Adultos se ampliaram nos últimos anos e 

têm estado na pauta de muitas discussões. No entanto, ainda encontramos vários desafios 

quanto ao trabalho educativo junto a essa modalidade de ensino, seja no que se refere à plena 

efetivação do direito à educação para esse público, ao atendimento pedagógico aos alunos, à 

garantia de sua permanência na escola, às políticas educacionais, à formação do professor, 

dentre outros.  

 

2.1- Aspectos históricos e legais de constituição da EJA  
 
A Educação de Jovens no Brasil, como um direito de todos, tal como a vemos hoje, é fruto de 

um longo processo histórico marcado por caminhos e descaminhos que envolveram 

exclusões, marginalizações, lutas, conquistas e retrocessos. Faremos uma breve incursão na 

história mais recente de nosso país, a partir da década de 1940 até os dias atuais a fim de 

percebermos como a Educação de Jovens e Adultos tem sido tratada e construída. 

 

De acordo com Paiva (2009), no contexto brasileiro, em 1934 foi a primeira vez que se 

explicitou na Constituição Federal a Educação como direito de todos e dever da família e dos 

poderes públicos, no entanto, somente na Constituição de 1988 é que tal direito se vê 

assegurado e a ele se associa o caráter obrigatório, o que discutiremos posteriormente. 

 

Fávero (2009) discute o analfabetismo nas décadas de 40, 50 e 60, apresentando ações, 

programas e projetos de alfabetização de adultos, atrelados à educação popular, que marcaram 

este período, como a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), de 1947; 

Campanha de Educação Rural associada ao CEAA; II Congresso de Educação de Jovens e 

Adultos em 1958, do qual Paulo Freire foi um dos relatores; Criação do MEB (Movimento de 

Educação de Base) pela Igreja Católica, com apoio da presidência da República e que tinha 

uma proposta de alfabetização através das escolas radiofônicas; Criação do MCP (Movimento 
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de Cultura Popular) em 1962, pela prefeitura do Recife, dentre outras. Salienta-se que nesse 

período grande foi a influência do ideário freireano, em defesa da responsabilidade social 

diante do cenário de exclusão e a concepção de educação enquanto prática libertadora.  

 

Esse ideário, de uma educação popular de direito, foi sufocado e desmobilizado durante os 

anos da ditadura militar, quando o dever do Estado com a Educação se restringiu ao público 

de 07 a 14 anos - o que é explicitado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1971- e 

foram implementados, para o público de jovens e adultos, programas de caráter 

compensatório e atrelados ao desenvolvimento, em torno do projeto nacional da ditadura, 

como por exemplo, o Mobral e o Ensino Supletivo (PAIVA, 2009). O trecho que se segue nos 

ajuda a compreender a ideologia presente nesses programas, o que dava uma nova feição à 

Educação de Jovens e Adultos em nosso país: 

 
O que estava em jogo, no marco do desenvolvimentismo, era a necessidade 
de investir na força produtiva dos trabalhadores, apostando que a 
alfabetização - e depois a necessidade de pós-alfabetização - contribuiriam 
para tirar o Brasil do atraso, [...] Não se chegava , com certeza, a todos os 
municípios brasileiros para conferir o direito de todos à educação. Chegava-
se porque o analfabetismo era um mal, a chaga a ser curada, responsável 
pelo atraso do processo produtivo e industrial, sem o que o país não 
ingressaria no 'clube' dos desenvolvidos (PAIVA, 2009, p.166).  
 

É importante destacar que, embora esses programas tenham tido aparato legal e autonomia 

financeira para resolver o problema do analfabetismo no Brasil, as suas metas e objetivos não 

foram atingidos, fato que pode ser explicado pela característica excludente e a fragilidade dos 

aspectos teóricos e metodológicos que os embasavam, pois estavam distantes da realidade dos 

sujeitos (Idem, p.167).  

 

Analisando os programas implementados no país naquele período, Fávero (2009, p.18) afirma 

que "nada inovou; apenas colocou a educação de jovens e adultos a serviço da ideologia do  

'Brasil grande' e do anticomunismo". Fávero assinala ainda que, embora tenha havido grande 

repressão, perseguição, censura e corte de verbas aos programas pré-ditadura militar, os 

núcleos de alfabetização baseados em Paulo Freire e o MEB conseguiram se manter ainda por 

um período.  
 

No processo de redemocratização do país, uma iniciativa que merece destaque é a criação da 

Fundação Educar, no ano de 1986 que procurou repensar a concepção da Educação para 
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jovens e adultos no país e, consequentemente, o papel do Estado. Essa fundação teceu críticas 

à não efetivação do direito dos jovens e adultos e recomendou: "reconhecer 

constitucionalmente o direito de jovens e adultos à educação básica de 1º grau; considerar, na 

política global de educação de 1º grau para toda a população brasileira, a definição de uma 

política global para educação de jovens e adultos" (PAIVA, 2009, p.171).  

 

Essa redefinição da concepção de Educação de Jovens e Adultos é explicitada na Constituição 

Federal de 1988.  Em seu artigo 205, afirma “A educação, direito de todos e dever do Estado e 

da família [...]” (BRASIL, 1988). No artigo 208, determina-se que "O dever do Estado para 

com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - ensino fundamental, obrigatório e 

gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria" (Idem, 1988), 

constituindo-se assim, o direito público subjetivo, que pode ser conceituado como "o poder de 

ação de uma pessoa para proteger ou defender um bem alienável, e ao mesmo tempo, 

legalmente constituído" (PAIVA, 2009, p. 178). No entanto, tal autora salienta que o direito 

de todos à Educação, nessa Constituição não foi garantia de um direito coletivo, pois o seu 

caráter subjetivo leva em conta a dimensão individual e logo, o livre arbítrio (Idem, p.135). 

 

Como já afirmado anteriormente, a Educação de Jovens e Adultos vive uma história de 

avanços e retrocessos e um desses retrocessos foi percebido na década de 90, no Governo 

Fernando Collor de Melo. Assumindo amplamente a política neoliberal, o governo Collor 

minimiza as ações voltadas à Educação de Jovens e Adultos com o pretexto de que a 

erradicação do analfabetismo no Brasil dependia da educação das crianças, o que evitaria um 

futuro com pessoas analfabetas. Outra ideia presente na ideologia daquela época é a de que 

não existia demanda significativa para a Educação de Jovens e Adultos, o que, no entanto, 

contrariava os dados reais sobre analfabetismo no país. Mais uma vez essa população é 

mantida à margem do processo educativo, alijada de seus direitos constitucionalmente 

adquiridos. Como afirma Paiva (2009),  

 
A letra da lei não consegue alterar o jogo das relações políticas e dos 
programas governamentais que vêm excluindo, pelas opções que realizam, 
uma segunda vez (pelo menos), os brasileiros já excluídos na infância, 
negando-lhes o atendimento, o reconhecimento de serem cidadãos de direito, 
a "chance" renovada do saber sistematizado da cultura escrita que organiza a 
vida social nas sociedades grafocêntricas (p.185). 

 



54 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, traz novos elementos na 

concepção e maneira de se encarar a Educação de Jovens e Adultos. Um avanço é a sua 

inserção na Educação Básica, como uma modalidade de Ensino. O Título V, Capítulo II, 

Artigo 37 desta lei estabelece que "A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 

não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

própria." E ainda, no parágrafo 1º, "Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos 

jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

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

condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames" (BRASIL, 1996). O exame 

supletivo não é descartado na lei, mas redimensionado, possibilitando a continuidade dos 

estudos no ensino regular (Art.38). No entanto, como salienta Soares (2002, p.21), o exame 

supletivo, pelo caráter assumido na LDBEN/96, poderia ser "um facilitador para uma 

multidão descartar a vivência de um processo pedagógico por meio de experiências escolares" 

e ainda, de se "transformarem em fábricas de diplomas, à revelia e sem o controle do poder 

público." O Relatório Síntese do Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos 

(ENEJA/Rio)21 citado por Soares (2002, p.153) analisa os exames supletivos inseridos na 

referida Lei como um retrocesso, dada sua perspectiva compensatória, o que representa 

também uma contradição ao direito público subjetivo que essa mesma lei defende. 

Outra questão que trouxe polêmicas e dificuldades para a Educação de Jovens e Adultos no 

período foi o seu não financiamento através do FUNDEF (Fundo de Manutenção e 

desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério), comprometendo, em 

grande medida, a realização de suas ações e propostas. Di Pierro (2005) analisa criticamente o 

não reconhecimento das matrículas da Educação de Jovens e Adultos nesse Fundo, já que tal 

iniciativa provocou  

 
a tendência regressiva de desconstituição dos direitos educativos dos 
jovens e adultos e sua conversão em objeto de filantropia privada; a 
institucionalização da precariedade das instalações físicas, recursos 
humanos e pedagógicos que caracteriza a improvisação da escolarização 
promovida pelas organizações e movimentos sociais (p.1124). 
 

                                                
21 O Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos aconteceu em 1999, sendo promovido pela UNESCO, 
MEC, MTB, CONSED, UNDIME, CRUB, SESI, CEAAL. Ver análise do relatório desse em Soares (2002). 
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Ressaltamos que o FUNDEF foi substituído pelo FUNDEB (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação)  no 

ano de 2006, momento em que a Educação de Jovens e Adultos passa a ter financiamento.  

 

Ainda nos anos 1990 ocorreram movimentos importantes que impactaram (ou deveriam 

impactar) a Educação de Jovens e Adultos, dentre eles destacamos a V CONFINTEA 

(Conferência Internacional de Educação de Adultos)  realizada em 1997 em Hamburgo, na 

Alemanha. Os apelos traduzidos nos documentos produzidos nos estados brasileiros, em 

preparação para a Conferência, em sintonia com a perspectiva que a fundamentava - que era 

do direito à educação em sentido amplo rumo à consolidação de uma sociedade democrática - 

foram, segundo Paiva (2009), totalmente desprezados pelo Ministério da Educação de nosso 

país, na medida em que não encarou a Educação de Jovens e Adultos como uma prioridade, 

afirmando que o compromisso do Estado era com o fortalecimento da educação básica 

regular. Ao passo que diversos países que participaram da V CONFINTEA defendiam não 

apenas o direito de todos à educação, como também o de aprender por toda a vida, ideias 

fortemente fertilizadas, segundo inúmeros depoimentos, pelo pensamento do educador Paulo 

Freire. O Brasil, "destoando do concerto das nações presentes, entendia ser a educação de 

adultos um 'desvio' causado pelo ensino fundamental de crianças" (PAIVA, 2009, p. 196).  

 
No ano de 2000, no Parecer do Conselho Nacional de Educação, o CNE Nº 11/2000, foram 

instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Esse 

documento expressa os Fundamentos e Funções e conceito da EJA, explicita as Bases Legais 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, versa sobre os 

cursos e exames da Educação de Jovens e Adultos, apresenta indicadores estatísticos da 

situação da EJA e reflete sobre a formação docente para o trabalho com o público adulto. 

Avanços consideráveis expressos no documento são a observância e a consideração de que a 

Educação de Jovens e Adultos possui especificidades, particularidades, portanto, uma 

identidade que lhe é própria, o que traz o artigo 6º, segundo o qual "cabe a cada sistema de 

ensino definir a estrutura e a duração dos cursos da Educação de Jovens e Adultos, respeitadas 

as diretrizes curriculares nacionais, a identidade desta modalidade de educação e o regime de 

colaboração entre os entes federativos" (BRASIL, 2000). 
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Outro documento importante que se refere à Educação de Jovens e Adultos é o Plano 

Nacional de Educação (Lei 10.172/2011). As diretrizes apresentadas para a educação no 

Brasil, no período de 2011 a 202022 estão assim determinadas, no Artigo 2º:  

 
I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento 
escolar; III - superação das desigualdades educacionais; IV - melhoria da 
qualidade do ensino; V - formação para o trabalho; VI - promoção da 
sustentabilidade sócio-ambiental; VII - promoção humanística, científica e 
tecnológica do país; VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos 
públicos em educação como proporção do produto interno bruto; IX - 
valorização dos profissionais da educação; X - difusão dos princípios da 
equidade, do respeito à diversidade e a gestão democrática da educação 
(BRASIL, 2012, p.19). 

 

No Plano Nacional de Educação são definidas 20 metas e respectivas estratégias para sua 

realização. Dentre essas, destacamos 3 que se referem à Educação de Jovens e Adultos. A 

meta 08 objetiva  
 

Elevar a escolaridade média da população de dezoito a vinte e quatro anos de 
modo a alcançar mínimo de doze anos de estudo para as populações do 
campo, da região de menor escolaridade no país e dos vinte e cinco por cento 
mais pobres, bem como igualar a escolaridade média entre negros e não 
negros, com vistas à redução da desigualdade educacional (BRASIL, 2012, 
p. 35) 
 

e apresenta como estratégia para a concretização desta meta "Fomentar programas de 

educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais considerados, que estejam fora 

da escola e com defasagem idade-série. (Idem, p.35). Observa-se que essa meta restringe o 

público atendido, não abarcando todo o contingente de alunos da Educação de Jovens e 

Adultos. Já a meta 36 é mais ampla e ousada, pois visa " Elevar a taxa de alfabetização da 

população com quinze anos ou mais para noventa e três vírgula cinco por cento até 2015 e 

erradicar, até 2020, o analfabetismo absoluto e reduzir em cinquenta por cento a taxa de 

analfabetismo funcional"(Ibidem, p.36). Para concretização da meta 36 são apresentadas as 

seguintes estratégias: 

 
Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que 
não tiveram acesso à educação básica na idade própria; Implementar ações 
de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da 
escolarização básica; Promover o acesso ao ensino fundamental aos egressos 
de programas de alfabetização e garantir o acesso a exames de 
reclassificação e de certificação da aprendizagem; Promover chamadas 

                                                
22  Salienta-se que em 2013, ano de realização desta pesquisa, o referido plano não estava ainda vigente. 
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públicas regulares para educação de jovens e adultos e avaliação de 
alfabetização por meio de exames específicos, que permitam aferição do 
grau de analfabetismo de jovens e adultos com mais de quinze anos de idade; 
Executar, em articulação com a área da saúde, programa nacional de 
atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos para estudantes 
da educação de jovens e adultos (Ibidem, p.36). 
 

Outra meta é a de número 10, que associa a Educação de Adultos à formação profissional e à 

continuidade dos estudos. A meta está assim estruturada: "Oferecer, no mínimo, vinte e cinco por 

cento das matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada à educação 

profissional nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio" (Ibidem, p.37). As 

estratégias associadas a essa meta, num total de 8, estão relacionadas a metodologias e 

instrumentos de avaliação; reestruturação e aquisição de equipamentos nas escolas; produção 

de materiais didáticos específicos a esse público; formação continuada de professores; regime 

de colaboração com entidades privadas; ações para favorecer o acesso, permanência e 

conclusão dos estudos e diversificação curricular promovendo a articulação entre teoria e 

mundo do trabalho (Ibidem, p.37-38). 

 

Este breve panorama nos permite perceber que avanços têm acontecido na Educação de 

Jovens e Adultos, no que diz respeito à concepção de Educação, à importância atribuída à 

modalidade e às suas especificidades, dentre outros. No entanto, não podemos deixar de 

perceber que um longo caminho ainda precisa ser trilhado, tanto nas pesquisas acadêmicas 

sobre essa temática, quanto nas políticas públicas e prática pedagógica - formação do 

professor, currículo, material didático, avaliação, a fim de colocar a Educação de Jovens e 

Adultos em um lugar de reconhecimento. Como bem salienta Paiva (2009), "inserir a EJA 

efetivamente no conjunto das políticas públicas de direito ainda é um desafio para os 

governos e para a sociedade como um todo" (p.207). 

 

2.2 - As políticas educacionais na Educação de Jovens e Adultos - o que revelam 
algumas pesquisas  

 

Como podemos perceber, a Educação de Jovens e Adultos tem assumido nas últimas décadas 

diferentes configurações em decorrência, principalmente, das políticas educacionais 

defendidas e efetivadas em cada governo e período histórico. É de fundamental importância, 

então, ao discutirmos a formação de professores, temática central desta nossa pesquisa, 

adentrarmos no campo das políticas públicas direcionadas à Educação de Jovens e Adultos, 

pois, como bem salienta Paiva (2009)  
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educar jovens e adultos, em última instância, não se restringe a tratar de 
conteúdos intelectuais, mas implica lidar com valores, com formas de 
respeitar e reconhecer as diferenças e os iguais. E isso se faz desde o lugar 
que passam a ocupar nas políticas públicas, como sujeitos de direitos 
(p.123). 

 

Com o intuito de perceber como as políticas públicas para Educação de Jovens e Adultos têm 

sido efetivadas e, ao mesmo tempo, discutidas e refletidas no meio acadêmico, 

apresentaremos as pesquisas empreendidas nos últimos anos. Dentre elas, destacamos as de 

Ventura (2009), Santos e Viana (2011) e Araújo e Jardilino (2011). 

 

Ventura (2009) apresenta uma reflexão acerca das políticas para a Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil, a partir do GT 18 da ANPED, fazendo um levantamento dos trabalhos que 

contemplam tal temática, no período compreendido entre 1998 e 2008. A autora observou, 

nos trabalhos apresentados no período, que "a maioria das pesquisas desenvolve estudos de 

caso e sistematizações de experiências de abrangência reduzida", que "poucos são os estudos 

sobre financiamento" e ainda que "são poucos os estudos sobre EJA tal como ocorre nas redes 

públicas de ensino" (p.11). Constatou ainda que grande parte das pesquisas demonstra 

iniciativas da EJA a partir da segunda metade dos anos 90, e analisa criticamente as políticas 

do Governo Fernando Henrique Cardoso. Constatou a inexistência de pesquisas que abordem 

as políticas no Governo Lula (2003-2006). Além dessa lacuna, a autora identificou outras, 

como a inexistência de trabalhos com as seguintes abordagens: "análises críticas sobre a 

atuação das ONGs na EJA pós- regime autoritário civil-militar"; "estudos relativos às 

influências dos organismos internacionais e à repercussão desta influência nas estratégias do 

MEC para o atendimento da demanda por EJA" e ainda "trabalhos históricos que 

sistematizem modelos e tipologias da educação de adultos no Brasil e seus pressupostos 

teórico-filosóficos" (p. 12). Com isso, insiste na necessidade de pesquisas que contemplem 

tais temáticas e categorias. 

 

Uma pesquisa do tipo Estado da Arte foi feita também por Santos e Viana (2011), tendo como 

fonte de dados a ANPED, na categoria EJA como políticas públicas, no período de 1998 a 

2008. Foram identificados nos trabalhos pesquisados, políticas, programas e projetos 

relacionados à Educação de Jovens e Adultos e apresentados em gráficos demonstrando os 

estudos por região, sendo que a região Norte não apresentou nenhuma pesquisa; as regiões 
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Nordeste e Sul com 9,52% cada; a região Centro-Oeste com 14,28% e a região Sudeste com a 

grande maioria das pesquisas, na ordem de 66,67%. (p.97) Identificaram-se também, nesse 

estudo, os tipos de pesquisa realizados, sendo 66% de quantitativa/qualitativa, 29% de 

qualitativa e 5% de quantitativa (p.99).  

 

As temáticas enfatizadas em tais pesquisas contemplaram "a descentralização das políticas 

públicas, a relação entre poder público e sociedade civil, programas de alfabetização e demais 

propostas de políticas, o distanciamento do Estado em relação à EJA, a construção de sentidos 

no cerne dessa modalidade educacional, bem como a sua situação nas cidades e no campo" (p. 

109). As autoras concluíram o trabalho afirmando a necessidade de que pesquisas sejam 

feitas, principalmente em alguns estados, como Bahia, Pernambuco, Paraná e Santa Catarina, 

mesmo com a certeza de que "há muito por se construir em relação à Educação de Jovens e 

Adultos como direito básico para homens e mulheres" (p. 110).       

 

Em outra pesquisa, Araújo e Jardilino (2011) fizeram o levantamento de discussões de 

trabalhos relacionados à Educação de Jovens e Adultos, no que se referem a políticas, sujeitos 

e práticas pedagógicas. O balanço da produção sobre a temática, compreendida entre os anos 

de 2006 e 2010, foi feita a partir do GT 18 da ANPED, Revista Brasileira de Educação, 

Revista Educação e Sociedade e Cadernos de Pesquisa. Ao todo, foram analisados 82 

trabalhos, nas três categorias informadas anteriormente. Quanto à categoria Políticas Públicas 

para a EJA, os autores identificaram 14 artigos, abordando as seguintes temáticas: políticas 

internacionais (relacionadas principalmente à IV CONFINTEA); políticas locais (ampliação 

da EJA, financiamento); presença das ONGs e do Sistema S (SESC, SENAI e SESI) na oferta 

de EJA e um trabalho sobre as políticas para EJA no Plano Nacional de Educação. Com 

relação aos dados obtidos a partir do GT 18 da ANPED, os autores identificaram 26 

produções abordando alguns programas, como PROEJA, PRONERA e PROJOVEM e ainda 

estudos sobre a EJA no sistema prisional e em áreas de assentamento, e um trabalho sobre as 

Diretrizes para a EJA, no que se refere aos aspectos operacionais. Ao comparar a quantidade 

de pesquisas em cada categoria definida, os autores percebem que a categoria Políticas 

Públicas para a EJA foi a mais recorrente e concluem que esta tendência demonstra a 

preocupação dos estudiosos em EJA com esse aspecto. 
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Este panorama apresentado a partir das pesquisas de Ventura (2009), Santos e Viana (2011) e 

Araújo e Jardilino (2011) nos indica o estado do conhecimento, bem como as tendências e 

oportunidades de novas investigações no campo das políticas para a Educação de Jovens e 

Adultos. 

 
A fim de contribuir com os dados e análises feitos sobre Políticas Públicas para a EJA nos 

últimos anos, faremos a seguir um estado do conhecimento, abordando as pesquisas que 

contemplam Políticas Públicas para a Educação de Jovens e Adultos, apresentadas no GT 18 

da ANPED, nos anos de 2011 e 2012. 

 

Como procedimentos metodológicos para esse trabalho, primeiramente selecionamos todos os 

resumos do GT 18 no período mencionado, totalizando 32; 16 por ano. Procurou-se fazer uma 

categorização das pesquisas a partir da leitura desses resumos e das palavras-chaves 

apresentadas pelos autores. Os trabalhos selecionados foram analisados quanto à temática, 

metodologia, objetivos e conclusões. Com relação às pesquisas consideradas como potenciais 

para o presente trabalho, foram feitas leituras na íntegra, a fim de conhecê-las mais 

profundamente e fazer análises pertinentes. 

 

No GT 18 da ANPED, no ano de 2011, dos 16 trabalhos apresentados, 4 tratam 

especificamente das Políticas para EJA (Garcia e Alves; Hypolito  e Ivo; Henrique, Baracho e 

Silva; Furtado e Lima).  

 

Garcia e Alves (2011) investigaram a implantação do PROEJA em uma rede estadual de 

ensino. Foi observada uma distância entre a implantação e a real efetivação do Programa. A 

partir dessa constatação, as autoras defendem a importância e a necessidade do PROEJA ser 

efetivamente realizado, enquanto um programa que amplia o direito à educação para as 

pessoas que historicamente tiveram esse direito negado. Defendem ainda o PROEJA na 

perspectiva de ampliar a escolaridade dos alunos e lhes possibilitar a qualificação profissional. 

Adotou-se a pesquisa qualitativa, utilizando como instrumentos a análise documental e 

entrevistas semiestruturadas.  

 

Outro trabalho que também discute o PROEJA é o de Hypolito e Ivo (2011). Neste, foi 

discutida a adesão/resistência dos professores de uma escola federal de ensino técnico 

agrícola, o Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça, campi da Universidade Federal de 
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Pelotas, diante da implantação do PROEJA. Os autores apresentaram um estudo sobre os 

antecedentes históricos no embate travado entre educação profissional, técnica, versus 

educação integral e perceberam o PROEJA, a partir do texto-base que o fundamenta, como 
  

uma política inédita no Brasil, que traz diversas inovações nas reflexões e 
discussões até então realizadas acerca da EJA, além de estabelecer princípios 
e concepções para esta modalidade de ensino, que confrontam o tipo de 
formação técnica e profissional que até então vinha sendo desenvolvida  
(p.7-8). 
 

Os autores concluem que os processos de resistência dos professores são consequências de 

uma série de fatores, podendo ser destacados: as representações dos professores acerca de 

aluno da EJA; a falta de conhecimento sobre a EJA, as dificuldades em definir estratégicas 

pedagógicas para o aluno adulto, dentre outras (Idem, p.11). No entanto, percebem que essa 

resistência por parte dos professores tende a diminuir, na medida em que os profissionais 

conhecem e se envolvem mais com o Programa. Versam sobre a necessidade do PROEJA se 

transformar em uma política, dado o caráter transitório dos programas. Essa pesquisa é 

qualitativa e utilizou como instrumentos a análise de documentos e entrevistas.  

 

Outro trabalho que contempla o PROEJA foi desenvolvido por Henrique, Baracho e Silva 

(2011). O foco da pesquisa foi a percepção de professores e alunos participantes do PROEJA, 

oferecidos pelo IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte), nos campi de Natal Zona Norte, Mossoró, Ipanguaçu e Currais Novos, sobre as 

práticas pedagógicas que contribuíam para a integração do currículo. A partir da identificação 

de quais eram essas práticas pedagógicas (trabalhos interdisciplinares, aulas de campo, visitas 

técnicas, projetos de pesquisa e extensão), as mesmas foram estudadas e chegou-se à 

conclusão de que elas não ocorrem de maneira sistemática e intencional, o que compromete a 

efetivação de um currículo integrado. Essa pesquisa é do tipo qualitativo, de caráter 

exploratório, tendo como principais instrumentos questionários e entrevistas semiestruturadas. 

 

O PROEJA é tema de estudo também para Furtado e Lima (2011). Eles apresentam como 

objetivo de sua pesquisa favorecer reflexões sobre a relação entre trabalho e educação para a 

formação profissional, tendo como foco o PROEJA. Investigam, para isso, o "currículo em 

ação" dos cursos do PROEJA em dois Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Observou-se certa resistência dos professores quanto à docência na EJA devido a algumas 

dificuldades, como a heterogeneidade das turmas e dificuldades de aprendizagem dos alunos, 
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integração dos conteúdos do ensino médio com os do ensino profissional. Mesmo diante 

dessas dificuldades dos professores, que se traduzem em resistência, a pesquisa conclui que a 

efetivação do PROEJA em tais institutos possibilitou um processo de reflexão dos professores 

em relação às suas práticas pedagógicas; evidenciou-se a necessidade de uma formação 

pedagógica inicial para atuarem na EJA, dada as especificidades dessa modalidade de ensino 

e a necessidade de se trabalhar na sala de aula com vistas ao desenvolvimento do aluno nas 

dimensões cognitivas e atitudinais. Outra preocupação elucidada pela pesquisa é a dificuldade 

dos professores em associarem teoria e prática.  

 

No entanto, apesar de todos esses obstáculos, os professores manifestam o desejo de 

realizarem seu trabalho de maneira mais contextualizada, crítica e que atenda às necessidades 

de seus alunos. A referida investigação é do tipo qualitativa, participativa/colaborativa, 

utilizando-se a pesquisa etnográfica. Foram utilizados instrumentos de coleta de dados, como 

observações, entrevistas, fragmentos de histórias de vida, dinâmicas grupais, grupo focal, 

dentre outros.  

 

A seguir, são apresentados dois gráficos, que nos ajudam a visualizar os dados coletados no 

ano de 2011.  

 
GRÁFICO   16 - Temáticas dos trabalhos apresentados no GT 18 da ANPED no ano de 2011 

 
Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa 

 
 
O gráfico 16 representa a porcentagem de trabalhos apresentados no GT 18 da ANPED, ano 

de 2011, que tratam da temática Políticas Públicas para a EJA (25%) e a porcentagem dos 

demais trabalhos, no mesmo GT, com outras temáticas (75%). Salienta-se que as outras 
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temáticas se referem à formação docente para EJA, práticas pedagógicas, sujeitos da EJA 

(professores e alunos), EJA e Educação Especial. 

 
GRÁFICO   17 - Porcentagem de trabalhos apresentados no GT 18 da ANPED no ano de 2011, por região 

 
Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa 

 
O Gráfico 17 representa a porcentagem de trabalhos apresentados no GT 18, da ANPED, ano 

de 2011, por região. Percebemos que a Região Nordeste concentra a maioria das publicações 

(37,50%), seguida das Regiões Sul e Sudeste (25% cada) e da Região Centro-Oeste (12,5%). 

Naquele ano não houve nenhuma publicação da Região Norte. 

 

No ano de 2012, dos 16 trabalhos apresentados no GT 18, 6 se referem a Políticas para EJA 

(Pierro, Carvalho; Silva, Diniz & Baracho; Silva; Ferreira, Scopel, Oliveira e Amparo; 

Machado e Garcia). 

 

Carvalho (2012), expressa em seu trabalho, fruto de uma pesquisa de doutorado, as 

contradições e incongruências das políticas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 

Brasil, nos dois períodos de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, compreendidos 

nos anos de 2003 a 2006 e 2007 a 2010, caracterizando-as como políticas de coalizão e 

contradição. Foram analisados alguns programas, projetos e políticas relacionados à EJA, 

como o Programa Brasil Alfabetizado, o PROJOVEM, a criação da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD). Procurou-se perceber também o impacto 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) na EJA. A pesquisa conclui que tais políticas, embora 

tenham representado certo avanço no cenário da EJA no Brasil, não conseguiram reverter o 

quadro de marginalização histórica em que essa modalidade de ensino se insere. Quanto aos 
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investimentos federais para as políticas da EJA, percebe-se que houve maior 

responsabilização da União, no entanto, os resultados alcançados não foram satisfatórios, 

diante das reais demandas de investimentos nessa modalidade de ensino. A autora conclui 

ainda sobre a necessidade de se "lutar" para superar os problemas da EJA, através dos fóruns, 

conselhos, comissões legislativas, dentre outras entidades. 

 

O PROEJA é objeto de estudo de Silva (2012), que analisou o processo de implantação e os 

desafios enfrentados na consolidação desse programa no Instituto Federal de Santa Catarina 

(IFSC), nos seus diferentes campi. Percebeu-se, nessa investigação, que na consolidação do 

PROEJA predominaram ações transitórias e desarticuladas e que os principais desafios se 

referem à formação docente, à sistematização das experiências, às práticas pedagógicas que 

precisam ser integradas, buscando, dentre outros aspectos, a definição de estratégias 

adequadas ao público da EJA. Os dados apontam para a necessidade de um trabalho em 

conjunto, engajado, de todos os agentes envolvidos com a EJA a fim de que mudanças 

necessárias aconteçam. 

 

Outra pesquisa discutiu também o PROEJA. Foi a realizada por Silva, Diniz e Baracho 

(2012), que analisaram a efetivação do PROEJA em um curso de alimentos, do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), no campus 

Currais Novos, buscando identificar a sua contribuição para a formação integral dos jovens e 

adultos atendidos, formação essa embasada em três pilares: formação geral, formação 

profissional e desenvolvimento local. Objetivou constatar se as metas definidas pelo Governo 

Federal, a partir do PROEJA, estavam sendo alcançadas. A partir dos dados analisados, os 

autores concluíram que o PROEJA, com suas metas e ações, atende às necessidades e 

características da região, podendo contribuir significativamente para o desenvolvimento local 

e, consequentemente, para a melhoria das condições de vida da população. Faz-se necessária, 

no entanto, uma análise frequente do curso para que esse atenda de forma cada vez mais 

significativa aos alunos e para que haja investimento em infraestrutura, aquisição e 

atualização do acervo bibliográfico e de laboratórios. Destacou-se também a necessidade de 

uma política institucionalizada de formação de professores para atuarem no PROEJA.  

 

Mais uma pesquisa, cuja discussão girou em torno do PROEJA, foi encontrada nesse 

levantamento. Ferreira; Scopel; Oliveira; Amparo (2012), analisaram a formação dos alunos 
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do PROEJA do Instituto Federal do Espírito Santo, por meio do Projeto Integrador, que foi 

uma experiência diferenciada, na qual alunos e professores, a partir de suas vivências, 

experiências e saberes, definiam a estrutura curricular do curso, algo que difere da estrutura 

do PROEJA. A pesquisa elucidou as contribuições de tal projeto, principalmente no que diz 

respeito à prática pedagógica, à integração do currículo e à valorização e visibilidade dos 

sujeitos da EJA.  

 

Uma discussão sobre Educação de Jovens e Adultos articulada à Educação Profissional foi 

feita por Machado e Garcia (2012). A referida pesquisa buscou compreender as relações 

existentes entre a Educação de Jovens e Adultos e a Educação Profissional, através de dois 

programas federais: o Programa Intensivo de Preparação da Mão-de-Obra (PIPMO), 

desenvolvido no Brasil nos anos 1960, na época da Ditadura Militar, e um programa atual, o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). Para se fazer 

esta análise, o referido trabalho fez incursões na história da Educação de Jovens e Adultos e 

identificou relações muito próximas entre o passado e o presente, concluindo que há muito a 

se caminhar para a garantia de uma educação como direito e para uma formação profissional 

mais ampla, que não contemple apenas aspectos técnicos, mas sim uma formação humana 

integral. 

 

Di Pierro (2012) apresentou, à época, uma pesquisa em andamento e, portanto, com resultados 

preliminares. Seu trabalho procurava analisar "a colaboração entre as esferas do governo nas 

políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Estado de São Paulo". 

Trabalhou-se com 128 municípios paulistas, no período de 2005 a 2010. Discutiu-se o papel 

regulador do Estado na implementação das políticas sociais e das políticas públicas para a 

Educação de Jovens e Adultos e a importância do FUNDEB, constatando que os valores 

estabelecidos por tal fundo não são utilizados de maneira devida nas despesas municipais. Os 

dados revelaram que o FUNDEB não ampliou ou qualificou a oferta de EJA em tais 

municípios, onde, ao contrário, houve declínio nas matrículas. Os resultados preliminares 

desse estudo de Di Pierro (2012) demonstram  

 
isolamento e heterogeneidade dos municípios, cuja capacidade financeira, 
administrativa e pedagógica é muito desigual; fragmentação de políticas e 
programas; competição político-eleitoral entre os governos das três 
instâncias; falta de mecanismos efetivos de redistribuição e coordenação 
entre elas (p. 15). 
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Quanto à metodologia, houve na primeira etapa da pesquisa uma análise quantitativa e, 

posteriormente, estudos de caso, metodologia ainda em desenvolvimento na época de sua 

publicação. 

 

A fim de facilitar nossa análise sobre as pesquisas apresentadas nesse período, apresentamos 

os gráficos a seguir. O gráfico 18 representa a porcentagem de trabalhos apresentados no GT 

18 da ANPED, ano de 2012, que tratam da temática “Políticas Públicas para a EJA” (37,5%) e 

a porcentagem dos demais trabalhos, no mesmo GT, com outras temáticas (62,5%).  

 
GRÁFICO   18 - Percentual de temáticas abordadas no GT 18 da ANPED, no ano de 2012 

 
Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa 

 
 

Constata-se que as pesquisas com "outras temáticas" abordaram: identidade docente, 

representações sociais, idosos e tecnologia, práticas de letramento, livro didático, estado da 

arte e sujeitos da EJA. 

 

O Gráfico 19 representa a porcentagem de trabalhos apresentados no GT 18, da ANPED, ano 

de 2012, por região.  A região que mais apresentou trabalhos foi a Região Sudeste (37,50%), 

seguida da região Nordeste, com 31,25%. A Região Centro-Oeste participou com 18,75% das 

produções e a Região Norte com um trabalho, o que corresponde a 6,25% da produção total. 
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GRÁFICO   19 - Localização geográfica das produções - ANPED 

 
Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa 

 
 

A partir dos trabalhos apresentados no GT 18 da ANPED, nos anos de 2011 e 2012, 

percebem-se algumas continuidades das constatações de pesquisas anteriores, como também, 

algumas alterações. 

 

Ventura (2011) chama a atenção para o número reduzido de pesquisas apresentadas na 

ANPED, GT 18, que tratam de financiamento da Educação de Jovens e Adultos. Observou-se 

que esse dado permanece, já que no ano de 2011 não houve nenhuma pesquisa com tal 

abordagem e, em 2012, apenas duas pesquisas abordam tal temática: Carvalho (2012) e Di 

Pierro (2012). 

 

Percebe-se também uma continuidade quanto ao aumento da quantidade de produções sobre 

os programas federais para a EJA, especialmente o PROEJA, como já salientavam Araújo e 

Jardilino (2011, p. 69).  Dos 16 trabalhos apresentados pelo GT 18 da ANPED, no ano de 

2011, quatro se referem às políticas públicas, sendo que todos eles dizem respeito ao 

PROEJA. E, no ano de 2012, nessa mesma fonte de dados, dentre os 16 trabalhos do GT 18, 6 

se referem às Políticas Públicas para EJA e, destes, 3 abordam o PROEJA. 

 

Vale informar que no ano de 2011, a ANPED, em seu GT 18, encomendou um trabalho 

intitulado "Avaliação da produção das pesquisas sobre o Proeja: impactos da implementação 

do programa". Embora esse artigo não tenha como foco os trabalhos encomendados, o 

destaque se dá pela importância de percebermos a recorrência desta temática na produção 

acadêmica nos últimos anos. 
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Ventura (2011) chama a atenção para a inexistência de pesquisas sobre os programas criados 

e implementados durante o primeiro mandato do Governo Lula (2003-2006). Esse dado é 

alterado nesta nova pesquisa que realizamos, já que em 2012 o GT 18 apresenta a pesquisa de 

Carvalho (2012), que analisa a Educação de Jovens e Adultos no Governo Lula em seus dois 

mandatos (2003-2010). No entanto, outras lacunas apresentadas por Ventura (2011) 

permanecem. São elas:  

 
análises críticas sobre a atuação das ONGs na EJA pós-regime autoritário 
civil-militar; de estudos relativos às influências dos organismos 
internacionais e à repercussão desta influência nas estratégias do MEC para 
o atendimento da demanda por EJA; e de trabalhos históricos que 
sistematizem modelos ou tipologias da educação de adultos no Brasil e seus 
pressupostos teórico-filosóficos (p.12). 

 

A pesquisa de Santos e Viana (2011), no período de 1998 a 2008, bem como a de Araújo e 

Jardilino (2011), no período de 2006 a 2010, não encontrou nenhum trabalho produzido na 

Região Norte do país. Mesmo que de forma tímida, esse quadro sofre alterações, já que no 

ano de 2012 foi apresentado um trabalho dessa região, no GT 18 da ANPED.  

 

Já as pesquisas apresentadas no GT 18 da ANPED, originárias da Região Nordeste têm 

apresentado um crescimento considerável. De 9,25% (Santos e Viana, 2011) nos anos 

compreendidos entre 1998 e 2008, passam, no ano de 2001, a representar 31,25% da produção 

nacional e, em 2012, 37,50% dos trabalhos apresentados. Esta tendência ao crescimento das 

produções de tal região já era observada e justificada por Araújo e Jardilino (2011, p. 67). 

 

O Gráfico 20, a seguir, representa um comparativo entre os anos de 2011 e 2012, quanto à 

localização geográfica das pesquisas apresentadas no GT 18 da ANPED. Chamamos a 

atenção para o crescimento da produção nas regiões Nordeste e Sudeste do país. 



69 
 

 
GRÁFICO   20 - Comparação percentual de pesquisas no GT 18 da ANPED, por região/2011-2012 

 
Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa 

 
 

Há que se observar ainda que tem havido, nesses dois últimos anos, um crescimento no 

número de estudos que contemplam a temática Políticas Públicas para EJA, como demonstra 

o gráfico 21. Em 2011, tínhamos uma produção de 25% de pesquisas que se referiam a essa 

temática, ao passo que em 2012, a porcentagem é de 37,5%.  

 
GRÁFICO   21- Crescimento nos estudos sobre Políticas Públicas para EJA nos anos de 2011 e 2012 

 
Fonte: Informações organizadas pela autora com base nos dados coletados na pesquisa 

 
 
Tal constatação pode indicar um interesse crescente da academia em compreender, analisar e 

até mesmo intervir neste meio, buscando melhorias para a Educação de Jovens e Adultos em 

nosso país. Segundo Santos e Viana (apud Azevedo 1997, p.5), “Quando se enfocam as 

políticas públicas, significa ter presente as estruturas de poder e de dominação, os conflitos 

infiltrados por todo tecido social e que têm no Estado o lócus da sua condensação”. Daí a 

importância de pesquisas que analisem criticamente esse cenário e busquem contribuir para a 
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efetivação de uma educação verdadeiramente humana, democrática, que valorize os sujeitos 

da Educação de Jovens e Adultos (professor e aluno), em sua particularidade, especificidade e 

dignidade. 

 

   2.3 - As políticas de Educação de Jovens e Adultos em algumas cidades da Região dos 
Inconfidentes 

 
Ao fazermos um estudo sobre os professores da Educação de Jovens e Adultos na região dos 

Inconfidentes, é importante nos situarmos com relação às políticas existentes acerca desta 

modalidade de ensino nas cidades que compõem o nosso campo de pesquisa. Para isso, 

recorremos às Secretarias Municipais de Educação das cinco cidades e solicitamos que um 

representante destas instituições preenchesse um formulário23, que nos possibilitou uma visão 

geral sobre como a EJA tem sido organizada nos três últimos anos. 

 

Diogo de Vasconcelos24 é um município do estado de Minas Gerais, situado na zona da mata 

mineira. No ano de 2009, foram criadas pela Secretaria Municipal de Educação, de maneira 

autônoma e em forma de projeto, turmas de Alfabetização de Jovens e Adultos. Já no ano de 

2012 foram criadas turmas de EJA, de Ensino Fundamental I, vinculadas ao Ministério da 

Educação. Foram cadastradas três turmas, de primeiro período - que equivale ao primeiro ano 

do Ensino Fundamental- sendo 2 turmas na escola urbana, Escola Municipal Francisco 

Claudino de Oliveira, 1 turma na Escola Municipal do Povoado de Bela Vista - zona rural - e 

1 turma na Escola Municipal Santa Rita de Cássia, também na zona rural.  

 

Quanto às professoras, nos anos de 2011 e 2012 havia 4, sendo uma por turma. O processo de 

inserção destas à EJA se deu por indicação, tanto pela Secretaria Municipal de Educação, 

quanto pelo Prefeito; nenhuma deles é concursada. Quanto à formação inicial, duas 

professoras são formadas em Pedagogia e as outras duas estão cursando a Pedagogia. Neste 

época, atuava uma coordenadora pedagógica municipal que acompanhava o trabalho das 

professoras da EJA, sendo responsável pelo oferecimento de atividades de formação 

continuada. A formação continuada destes professores se dá, através de algumas ações: 

participação em cursos, oferecidos em parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto e 

                                                
23 Este formulário encontra-se no Apêndice F 
24 Dados fornecidos por uma diretora que também é membro da equipe da SME do município 
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pela 25ª Superintendência Regional de Ensino; participação nos Fóruns EJA dos 

Inconfidentes; participação em grupos de estudos sobre a EJA, orientados pela Coordenadora 

Pedagógica Municipal. 

 

No ano de 2013, percebe-se algumas alterações na quantidade de alunos, turmas e, 

consequentemente, de professores. Houve, neste ano, um aumento considerável no número de 

alunos, o que se deve, em grande parte, ao Programa Travessia25, aderido pela Prefeitura 

Municipal. Houve aumento de duas turmas, na Escola Municipal Nossa Senhora de Lourdes e 

as turmas existentes nas outras escolas receberam novos alunos. As quatro professoras do ano 

de 2012 permaneceram e foram contratadas mais duas professoras, por indicação. Essas 

professoras não têm ainda a formação superior, somente o ensino médio. 

 

São adotados, para as turmas, livros didáticos do PNLD (Programa Nacional do Livro 

Didático) do Ministério da Educação. Cada professora analisa as coleções e escolhe a que 

mais atende às características de sua turma.  

 

Não existe, na Secretaria Municipal de Educação de Diogo de Vasconcelos, uma equipe 

específica de apoio à EJA; o acompanhamento ao trabalho das professoras é feito pelos 

mesmos supervisores e coordenadora dos outros segmentos. Essas ações que visam a 

formação dos professores, bem como outras que objetivam estimular a entrada e permanência 

dos alunos na escola acontecem de maneira planejada pela equipe da SME e professores mas, 

não se tem, no município, uma política estruturada para a EJA. O município reconhece que 

precisa avançar neste sentido. 

 

O município de Ouro Preto26, patrimônio mundial da humanidade, está situado na Zona 

Metalúrgica de Minas Gerais - Quadrilátero Ferrífero, sendo sede 25ª Superintendência 

Regional de Ensino. O número de escolas municipais que oferecem  EJA tem diminuído com 

o passar dos anos.  

                                                
25 O Programa Travessia foi criado pelo governo do Estado de Minas Gerais que contempla município carentes 
atuando nas áreas de  saneamento; habitação, moradia e entorno; saúde; organização social; educação e renda. 
Dentre as ações do Programa há uma bolsa de estudos para famílias que desejarem retomar/prosseguir os 
estudos. 
26 Dados fornecidos pela chefe de setor da Secretaria Municipal de Educação do município e por uma ex-
coordenadora da EJA municipal. 
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Em 2011 havia 7 escolas, em 2012 o número de escolas passou para 5 e em 2013 caiu para 3 

escolas. Consequentemente, este declínio foi percebido no número de alunos e de classes da 

EJA. Em 2011 o número de matrículas na EJA foi de 427 alunos; no ano seguinte este número 

caiu para 373 e, em 2013 a quantidade passou para 365. Quanto à quantidade de classes, em 

2013, para as séries iniciais do Ensino Fundamental ( 1º ao 5º anos)  4 salas foram montadas e 

para as séries finais (6º ao 9º ano) havia  13 salas. Uma redução significativa aconteceu 

também neste aspecto, já que em 2012 houve  3 classes de 1º ao 5º ano e 9 classes de 6º ao 9º. 

A diminuição permaneceu no ano seguinte: em 2012 o município contou com apenas 1 turma 

de 1º ao 5º ano e 3 turmas de 6º ao 9º ano.  

 

Outra consequência deste declínio é a redução na quantidade de professores. No ano de 2011 

havia na rede municipal o total de 30 professores, sendo 7 das séries iniciais e 13 das séries 

finais; em 2012 o número total passou para 20 professores, sendo destes, 3 das séries iniciais e 

17 das séries finais. Já em 2013 o número de professores passou para 18, sendo 1 das séries 

iniciais e 17 das séries finais. De acordo com a ex-coordenadora27 da EJA Municipal, os 

principais fatores que justificam o declínio na demanda para a EJA são: 1)- "diminuição de 

alunos pelo fato de serem trabalhadores e não terem muito tempo para dedicar aos estudos. 

Assim, chegavam cansados à sala de aula e, em pouco tempo, abandonavam a escola;" 2)- 

"não há nenhuma política de formação continuada para os professores que atuam na EJA; eles 

 ficam perdidos por não saber como trabalhar com esse perfil de aluno e acabam realizando 

um trabalho como se fosse ensino regular comum. Apenas o livro didático é específico da 

EJA, mas o trabalho é o mesmo do ensino regular. Desta forma, o aluno trabalhador, que já 

foi excluído socialmente, pela falta de oportunidade de estudo na idade adequada, chega à 

escola e não consegue se apropriar do conhecimento passado pelos professores porque é 

muito abstrato e descontextualizado. Esse também é um motivo da evasão."; 3)- "Uma outra 

queixa dos professores é o fato de ter na mesma sala, alunos com 15 anos de idade e alunos 

com  mais de 50 anos. Isso, na visão deles, dificulta o trabalho e provoca evasão dos mais 

velhos em razão do perfil dos mais novos, que muitas vezes não respeitam os professores, são 

usuários de drogas e  não têm compromisso.  Não há preparação por parte dos professores 

para lidar com esta heterogeneidade."; 4)- "Também não têm muito apoio na escola, não há 

pedagogo específico para coordenar/orientar o trabalho. Os professores trabalham sozinhos." 

 

                                                
27 Pela riqueza das informações, optamos por manter, na íntegra as respostas desta profissional. 
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Neste município, todas as turmas de EJA funcionam no turno da noite. As orientações 

curriculares para a EJA são as propostas pelo MEC/SECADI, não tendo pois, uma proposta 

específica para o município. São utilizados livros didáticos disponibilizados pelo PNLD 

(Plano Nacional do Livro Didático). Nos três últimos anos, somente em 2012 houve uma 

equipe específica da EJA trabalhando na Secretaria Municipal de Educação.  

 

Quanto às políticas para EJA e formação de professores desta modalidade na rede municipal, 

a Secretaria de Educação informou que em 2011 não existia nada formalizado; já em 2012 e 

2013 passou-se a ter algumas ações, uma mudança de postura com relação à EJA. Nas 

palavras da pessoa responsável pela EJA no município em 2013, "com a LDB 9394/96, são 

enfatizadas as mudanças da nomenclatura, o direito público à educação, as funções: 

equalizadora, reparadora, qualificadora, conhecendo a necessidade de contextualização do 

currículo, dos procedimentos pedagógicos específicos do professor. Em nosso município, 

muitos "ajustes" ainda deverão ser realizados para que possamos chegar ao ideal e avançar."28 

 

No município de Acaiaca,29 localizada na mesorregião da Zona da Mata mineira, nos últimos 

anos não houve oferecimento da EJA para as séries iniciais. Segundo a Secretária Municipal 

de Educação, não há demanda por EJA das séries iniciais. Nas séries finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio há turmas de EJA, mas sob responsabilidade da Secretaria de 

Estado e Superintendência Regional de Ensino. Como optamos em coletar apenas os dados 

das políticas municipais para EJA, este município não foi investigado mas, certamente merece 

ser estudado em outro momento, a fim de se compreender o porquê desta "inexistência" de 

demanda, relatada pela secretária municipal. Afinal, vivemos em um país com um universo de 

65 milhões de brasileiros que não cursaram o ensino fundamental. 

 

A cidade de Mariana está localizada na microrregião de Ouro Preto e Mesorregião de Belo 

Horizonte. Possui grande relevância histórica, por ter sido a primeira vila, cidade e capital do 

estado de Minas Gerais. Os dados sobre a EJA foram levantados através da coordenação do 

PED-EJA da Universidade Federal de Ouro Preto, referente aos anos de 2012 e 2013, das 

escolas que participaram do projeto. Em decorrência de problemas políticos na gestão 

2008/2011, ocasionando trocas constantes de prefeito e consequentemente de secretários de 

educação e toda a sua equipe, não conseguimos dados anteriores a 2012. No período 
                                                
28 Trecho da chefe de setor EJA na SME de Ouro Preto, copiado na íntegra. 
29 Informações obtidas através da Secretária Municipal de Educação 
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correspondente a 2012 a 2013, 3 escolas do município ofertaram EJA, num total aproximado 

de 1480 alunos; das cidades participantes da pesquisa, Mariana é o município que atende 

maior número de alunos. Há, em cada escola, um pedagogo específico para atender à EJA. No 

ano de 2012 havia na Secretaria Municipal de Educação uma coordenadora e uma psicóloga 

para dar apoio a esta modalidade; já no ano de 2013 o apoio foi feito por uma coordenação 

geral. A Secretaria Municipal de Educação elaborou uma proposta curricular para a EJA em 

2013 e, neste mesmo ano foi adotado o material didático da Editora Positivo. Algumas ações 

pontuais são pensadas para a formação do professor da EJA, dentre elas a parceria com o 

Programa UFOP com a Escola e participação nas reuniões semestrais do Fórum EJA da 

Região dos Inconfidentes. 

 

A cidade de Itabirito está situada no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, na microrregião 

de Ouro Preto e macrorregião metropolitana de Belo Horizonte. Infelizmente não 

conseguimos retorno do formulário pela SME acerca das políticas para EJA neste município. 

De acordo com informações obtidas através de uma supervisora pedagógica no ano de 2012, 

naquela época duas escolas municipais ofereciam EJA, sendo a primeira responsável pelas 

séries iniciais, com 4 turmas, uma de cada série. Em tal escola havia 4 professores regentes e 

3 professores de aulas especializadas. A outra escola oferecia as séries finais do Ensino 

Fundamental; havia 5 turmas e 8 professores. Os professores deste município participam de 

ações de formação continuada do Programa UFOP com a ESCOLA e do Fórum EJA da 

Região dos Inconfidentes. 

 

Como se pode perceber, trazemos aqui um breve panorama das políticas municipais para EJA 

nos cinco municípios estudados. A escassez de informações não nos permitiu uma análise 

mais apurada deste universo. Trata-se, portanto, de um tema privilegiado para futuras 

pesquisas. 

 

   2.3 - A formação do professor da Educação de Jovens e Adultos  

A formação de professores tem sido uma temática amplamente discutida no meio acadêmico, 

sob diferentes perspectivas e olhares. Embora bastante enfatizada, é sempre atual, dada a 

complexidade na qual se insere. Garcia (1999) conceitua a formação de professores como  
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área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e práticas que, no 
âmbito da Didáctica e da Organização Escolar, estuda os processos através 
dos quais os professores - em formação ou em exercício - se implicam 
individualmente eu em equipa, em experiências de aprendizagem através das 
quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e 
disposições, e que lhes permite intervir profissionalmente no 
desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, com o objectivo de 
melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem (p.26). 
 

Enfatizamos a importância da formação desse profissional, fundamentada em reflexões 

constantes sobre o seu fazer pedagógico. Therrien (2002, p.113) nos ajuda a pensar sobre a 

formação docente, ao afirmar que esse processo “proporciona ao aprendiz docente ser um 

sujeito reflexivo, produtor consciente dos saberes de sua prática, ou seja, um sujeito reflexivo 

que domina a complexidade de seu trabalho por meio da pesquisa como princípio científico e 

educativo [...]”. 

 

Nóvoa (1991) amplia esta análise, ao considerar que  
 
 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, conhecimentos ou de 
técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as 
práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso 
é tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência 
(p.123). 
 

Quando a nossa análise recai sobre a formação do professor de Jovens e Adultos, percebemos 

que os desafios são grandes, já que este professor lida com especificidades, as quais, 

geralmente não são consideradas em seu processo de formação docente. 

 

Porcaro (2011a) envolveu-se no estudo desta temática e nos apresenta alguns desafios 

enfrentados pelos(as) educadores(as) de Jovens e Adultos, que são: heterogeneidade dos(as) 

alunos(as), juvenilização dos(as) alunos(as), evasão, carência de materiais específicos para o 

atendimento a este público, baixa autoestima dos(as) alunos(as) e rigidez institucional dos 

currículos que impossibilita atender às especificidades desse segmento de ensino.  

 

A necessidade de um olhar e ação diferenciados, por parte dos educadores, que valorizem e 

respeitem a diversidade de características do público jovem e adulto, já era anunciada por 

Freire (2011):  

 
Respeitando os sonhos, as frustrações, as dúvidas, os medos, os desejos dos 
educandos, crianças, jovens ou adultos, os educadores e educadoras 
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populares têm neles um ponto de partida para a sua ação. Insista-se, um 
ponto de partida e não de chegada (p.23). 
 

A necessidade de uma formação docente que contemple as especificidades dos alunos da 

Educação de Jovens e Adultos é também defendida por Soares (2008) 

 
A constituição de um quadro profissional – formado nos cursos de 
Pedagogia, nas licenciaturas e nas redes de educação formal e não-formal – 
para atuar junto a um público específico contribuirá para o fortalecimento da 
área, para a (re)configuração desse campo de trabalho e, certamente, para o 
melhor atendimento de parcelas significativas da população que foram 
precocemente excluídas das ações de escolarização (p.98) 

 

Vale destacar que a discussão e a defesa de uma formação de professores para a Educação de 

Jovens e Adultos também estão presentes em documentos e eventos importantes no cenário 

nacional. Soares (2005) aborda sobre isso. Segundo ele, a I Campanha Nacional de Educação 

de Adultos no Brasil, ocorrida em 1947, acompanhada pelo I Congresso Nacional de 

Educação de Adultos naquele mesmo ano, já se mostravam contrários à não preparação dos 

educadores para atuarem com esse público específico, com suas particularidades. Essa crítica 

também se fez presente no II Congresso de Educação de Adultos ocorrido em 1958. Nas Leis 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tanto a Lei nº5692/71 quanto a Lei nº 9394/96, a 

formação de professores para a Educação de Jovens e Adultos foi explicitada, chamando a 

atenção para a necessidade de uma formação adequada para lidar com alunos com 

características próprias, diferenciadas das dos alunos do ensino regular. Essa orientação 

também é apresentada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e 

Adultos, de 2000. No entanto, mesmo diante desses discursos, o que se percebe é que a 

formação de professores para a EJA ainda continua dificitária, conforme salienta Soares 

(2005),  

 
é recorrente, ainda na atualidade, a ausência de políticas específicas para 
formação inicial e em serviço, do professor que atuará com este tipo de 
população. A falta de atenção a essas especificidades tem levado muitos 
profissionais à mera transposição, para os jovens e adultos, das atividades 
que desempenham no ensino regular com crianças e adolescentes (p. 131). 

 

Um levantamento importante acerca das pesquisas sobre formação de professores da  

Educação de Jovens e Adultos, nos últimos anos,  foi feito por Silva, Porcaro e Santos (2011). 

Essas autoras utilizaram como banco de dados o GT 18 (Educação de pessoas Jovens e 
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Adultas) da ANPED, no período de 1988 a 2008 e identificaram pesquisas que tratavam da 

formação inicial, autoformação e formação continuada.  

 

Com relação à Formação Inicial, as autoras identificaram pesquisas que se referem a 

experiências de formação específica para o Educador de Jovens e Adultos, o que se constitui 

em um avanço importante no campo da formação. As pesquisas relacionadas a essa temática 

foram realizadas por Fonseca et. al 30(2000), Zasso et.al 31(2001) e Soares32 (2006). Os 

elementos apresentados nestas pesquisas, segundo Silva, Porcaro e Santos (2011) trazem 

alguns desafios como: "ampliar, ou inserir, a discussão sobre formação do educador de EJA, 

no campo mais amplo, que é o da formação docente" e a "necessidade de levantar as histórias 

da habilitação em EJA, nacionalmente [...]" (p. 266). 

 

Na temática “formação continuada” foram identificadas 5 pesquisas: Nobre33 (1988), Fávero 

et al34 (1999), Campos35 (1999), Bandeira e Farias36 (2007) e Pinheiro37 (2008). Sobre o teor 

das pesquisas, as autoras observam que "tendem a coincidir quanto à necessidade de essa 

formação ser permanente quando o objetivo é a reflexão, a transformação e a mudança sobre a 

prática" e que a "constância, sistematização, planejamento e mudança" (Silva, Porcaro e 

Santos, 2011, p.267) são elementos importantes na formação do educador. 

 

                                                
30 FONSECA, M. C. F. R.; DINIZ PEREIRA, J.E.; JANNES, C. E.; SILVA, L. P. O significado de um projeto 
de extensão universitária na formação de educadores jovens e adultos. ANPED. In: 23ª Reunião Anual da 
ANPED, 2000, Caxambu. Anais da 23ª Reunião Anual da ANPED, 2000. 
31 ZASSO, S. M. B.; SOBRAL, C. M.; PEREIRA, F.S. A formação da professora na vivência de um processo de 
alfabetização de mulheres. ANPED. In: 24ª Reunião Anual da ANPED, 2001, Caxambu. Anais da 24ª Reunião 
Anual da ANPED, 2001. 
32 SOARES, L. G. O educador de jovens e adultos em formação. ANPED. IN: 29ª Reunião Anual da ANPED, 
2006, Caxambu. Anais da 29ª Reunião Anual da ANPED, 2006. 
33 NOBRE, D. Os discursos da/na construção do campo da alfabetização contínua de alfabetizadores/as e suas 
relações com o campo de formação de alfabetizadores/as de pessoas jovens e adultas. ANPED, In: 21ª Reunião 
Anual da ANPED, 1998, Caxambu. Anais da 21ª Reunião Anual da ANPED, 1998. 
34 FÁVERO, O.; RUMMERT, S.M.; VARGAS, S.M. de. A formação de profissionais para a Educação de 
Jovens e Adultos trabalhadores. ANPED. In: 22ª Reunião Anual da ANPED, 1999, Caxambu. Anais da 22ª 
Reunião Anual da ANPED, 1999. 
35 CAMPOS, S. Considerações sobre o trabalho docente na Educação de Jovens e Adultos trabalhadores. 
ANPED. IN: 22ª Reunião Anual da ANPED, 1999, Caxambu. Anais da 22ª Reunião Anual da ANPED, 1999. 
36 BANDEIRA, E.M.S,; FARIAS, I.M.S. Educar servidores públicos: dilemas da docência no contexto de 
trabalho da Educação de Jovens e Adultos, In: 30ª Reunião Anual da ANPED, 2007, Caxambu. Anais da 30 ª 
Reunião Anual da ANPED, 2007. 
37 PINHEIRO, R.A. Formação de educadores de jovens e adultos: saberes na proposição curricular. ANPED. In: 
31ª Reunião Anual da ANPED, 2008, Caxambu. Anais da 31ª Reunião Anual da ANPED, 2008. 
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Quanto à autoformação, foram identificados os trabalhos de Lopes38 (2006), Laffin39 (2006), 

Leitão40 (2002), Lenzi41 (2005), Oliveira42 (1999) e Vieira43 (2007). As autoras observam que 

todas as pesquisas que abordam essa temática  
 
destacam a importância, para o processo de autoformação, das relações com 
os sujeitos inscritos nas práticas, na constituição da docência, o caráter 
permanente desta constituição, a consequente importância dos professores na 
implantação das políticas de formação e  do conhecimento do  educando na  
fundamentação desse  trabalho (SILVA; PORCARO; SANTOS, 2011, p. 
267). 
 

Uma discussão importante feita por Silva, Porcaro e Santos (2011), a partir dos dados 

coletados de outros autores, é que há uma distância considerável entre o campo da formação 

geral de professores e a formação de professores para a Educação de Jovens e Adultos, o que 

compromete o diálogo, tão necessário entre essas instâncias educativas.  
 

Percebemos que, no Brasil, as pesquisas acadêmicas sobre a Educação de Jovens e Adultos 

têm se ampliado, gradativamente, nos últimos anos, conforme afirma Soares (2011), ao 

pesquisar sobre o desenvolvimento do GT 18 da ANPED. Essa tendência é, certamente, um 

elemento importante na constituição deste campo. 

 

No contexto mais amplo da América Latina, Soares (2005), baseando-se nas pesquisas de 

Rivero44 (1998), Schmelkes45 (1996) e em Torres46 (1999) identifica que a Educação de 

Jovens e Adultos não tem o reconhecimento merecido por parte das políticas educacionais, o 

                                                
38 LOPES, M.G.R.A.A. A especificidade do trabalho do professor de Educação de Jovens e Adultos. ANPED. 
In: 29ª Reunião Anual da ANPED, 2006. Caxambu. Anais da 29ª Reunião Anual da ANPED, 2006. 
39 LAFFIN, M. H. L. F. A constituição da docência da Educação de Jovens e Adultos. ANPED. In: 29ª Reunião 
Anual da ANPED, 2006. Caxambu. Anais da 29ª Reunião Anual da ANPED, 2006. 
40 LEITÃO, C.F. Buscando caminhos nos processos de formação/autoformação. ANPED. In: 25ª Reunião Anual 
da ANPED, 2002, Caxambu. Anais da 25ª Reunião Anual da ANPED, 2002. 
41 LENZI, L.H.C. Significações da prática docente retratadas por educadores de jovens e adultos do MST. 
ANPED. IN: 28ª Reunião Anual da ANPED, 2005, Caxambu. Anais da 28ª Reunião Anual da ANPED, 2005. 
42  OLIVEIRA, A.M. A formação do adulto educador: uma abordagem na perspectiva da complexidade. 
ANPED. In: 22ª Reunião Anual da ANPED, 1999, Caxambu. Anais da 22ª Reunião Anual da ANPED, 1999. 
43 VIEIRA, M.C. Memória, história e experiência: trajetórias de educadores de jovens e adultos no Brasil. 
ANPED. In: 30ª Reunião Anual da ANPED, 2007, Caxambu. Anais da 30ª Reunião Anual da ANPED, 2007. 
44 RIVERO, José. Formación docente para la educación de jóvenes y adultos (Documento Base) In: Seminário 
Taller REDALF sobre Formación. 
45SCHMELKES, Sylvia. Las necessidades básicas de aprendizaje de los jóvenes y adultos en América Latina. In: 
OSORIO VARGAS Jorge, RIVERO HERRERA, José (Comps). Construyendo la modernidad educativa en 
América Latina: nuevos desarrolos curriculares en la educación de personas jóvenes y adultas. Lima: 
OREALC; UNESCO; CEAAL; Tarea, 1996. 
46TORRES, Rosa Maria. Educación para todos: la propuesta, la respuesta. (1990-1999). Buenos Aires. 
(Mimeo) 
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que ocasiona:  
a alocação de cada vez menos recursos para implementação de uma 
política de EJA; em seguida, o prosseguimento do trabalho com pessoal 
não profissional; o consequente oferecimento de serviços de baixa 
qualidade; a não-obtenção de resultados esperados e, finalmente, a 
perpetuação de um círculo vicioso que impede a EJA de ser valorizada 
(SOARES, 2005, p. 124). 

 

Dada a importância de uma formação específica para os Jovens e Adultos, Soares e Simões 

(2004) fizeram uma pesquisa tendo como sujeitos alunos(as) egressos(as) do curso de 

Pedagogia com habilitação  em EJA, da Universidade Federal de Minas Gerais. Vale destacar 

que essa universidade é uma das poucas que oferece esta habilitação. O período analisado foi 

de 1986 - data de início do curso - a 2002. Dentre as constatações desse estudo, os autores 

salientam a importância da   
 
constituição  de  um  quadro  profissional – formado  nos cursos de 
Pedagogia, nas licenciaturas e pelas próprias redes de educação formais e 
não formais –, para atuar junto a um público específico contribui para o 
fortalecimento da área, para a (re)configuração desse campo de trabalho e, 
certamente, para um  melhor  atendimento a parcelas significativas  da 
população que foram precocemente excluídas das ações de escolarização 
(p.36). 
 
 

Diante dessa e de outras constatações associadas à formação do professor da Educação de 

Jovens e adultos, Soares (2005) adverte para o fato de que  

 
a velocidade com que as diversas iniciativas no âmbito da educação de 
Jovens e Adultos vêm se multiplicando não é acompanhada por uma 
formação inicial do educador que leve em conta as especificidades da vida 
jovem e adulta, fazendo com que muitos trabalhem na base da "improvisação 
(p. 134). 
 
 

Um espaço importante de formação de professores e de construção coletiva de ideias, 

reivindicações, fiscalizações e ações diversas, têm sido os fóruns de Educação de Jovens e 

Adultos, espalhados hoje por diversos estados brasileiros. Nascidos na década de 90, pós V 

CONFINTEA, os fóruns são caracterizados por Haddad (2009) como  

 
espaços de encontro de diversos atores sociais, educadores, ativistas, 
pesquisadores e gestores públicos e privados de programas de educação de 
jovens e adultos. Têm como característica a horizontalidade, abertos aos que 
se dispõem a participar, sem restrições de natureza ideológica. Trata-se de 
um espaço de troca de experiências e informações, bem como de articulação 
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para participação nos demais encontros, sem se constituir em uma estrutura 
verticalizada e de direção centralizada (p. 358-59). 
 
 

Certamente os fóruns, em suas agendas de discussão, nas quais se inserem a formação inicial 

e continuada do professor de Jovens e Adultos podem ser considerados como instâncias 

formativas e de grande contribuição para o cenário educativo em nosso país, como salienta Di 

Pierro (2005):  

 
A formação inicial e continuada de educadores é um dos temas abordados 
com prioridade pelos fóruns que, convencidos de que a educação de jovens e 
adultos guarda especificidades relacionadas às identidades e características 
sociais, psicológicas e culturais dos sujeitos de aprendizagem, há longa data 
reivindicam espaços e processos próprios de qualificação (p.1131-32). 

 
 
Haddad (2000) traz uma consideração importante para pensarmos a formação do professor, o 

que passa pelas representações que este sujeito traz, acerca da EJA e que se relaciona 

diretamente à nossa pesquisa:  
  

As pesquisas sobre a temática do professor de EJA reafirmam a existência 
ainda hoje de um preconceito sobre esse campo de trabalho, considerado 
como campo de segunda linha. Esse estigma estaria presente entre 
professores, corpo técnico das escolas e secretarias de educação, e até 
mesmo entre os próprios alunos. Este é um desafio que precisa ser 
enfrentado em qualquer proposta em EJA, sobretudo reconhecendo o direito 
à especificidade que esta modalidade de ensino tem (p.15). 

 

Diante do exposto, constatamos que a formação e profissionalização do educador de Jovens e 

Adultos precisam realmente ser repensadas e redefinidas em nosso sistema educacional. 

Assistimos a algumas iniciativas de universidades, faculdades e outros institutos de formação 

de professores no sentido de proporcionar ao licenciando experiências de formação para o 

trabalho com esse público, mas essas iniciativas precisam ser mais frequentes, significativas e 

mesmo institucionalizadas. 
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3 -  O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
[...] Como atividade humana e social, a pesquisa traz consigo, 
inevitavelmente, a sua carga de valores,  preferências, interesses e princípios 
que orientam o pesquisador. Claro está que o pesquisador, como membro de 
um determinado tempo e de uma específica sociedade, irá refletir em seu 
trabalho de pesquisa os valores, os princípios considerados importantes 
naquela sociedade, naquela época  (Ludke & André, 1986). 

 
 

Neste capítulo apresentamos as opções metodológicas assumidas, bem como o seu percurso e 

o perfil dos professores participantes da pesquisa.  

 

Esta pesquisa propõe como questão central: Professores Iniciantes na EJA: Por que 

ingressam? O que os faz permanecer? Algumas outras questões se associam à questão 

central, sendo elas: Quais os motivos que levam o professor a atuar na EJA? Diante do 

ingresso do professor na EJA, o que este encontra em tal segmento? Quais desafios? Quais 

descobertas? O que os faz permanecer?  

Diante destas questões norteadoras, o objetivo geral da pesquisa é investigar o processo de 

inserção e permanência do professor na EJA.  

 

Face às questões colocadas e ao objetivo deste estudo, a abordagem de pesquisa mais 

adequada ao levantamento e tratamento das informações é a de natureza qualitativa. Segundo 

Chizzotti (2003); Ludke e André (1986), Bogdan e Biklen (1994) esta abordagem possibilita 

ao pesquisador um contato direto com o objeto de pesquisa, em seu ambiente natural, 

permitindo-lhe extrair deste objeto os significados - patentes ou ocultos - que este atribui à sua 

experiência, às suas vivências. Daí, a importância do pesquisador manter contato estreito e 

direto com a realidade pesquisada, estando atento a todos os elementos e variáveis envolvidas, 

valorizando cada etapa da pesquisa e não somente os resultados alcançados. 

 

Definimos como fundamentação teórica as concepções defendidas em Garcia (1995, 1999, 

2009), Huberman (1995) e Nóvoa (1995a,b,c) de desenvolvimento profissional dos 

professores, entendendo a formação como um continuum. O conceito de desenvolvimento 

profissional de professores é compreendido como aquele  

 
que se adapta à concepção actual do professor como profissional do ensino. 
A noção de desenvolvimento tem uma conotação de evolução e de 
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continuidade que nos parece superar a tradicional justaposição entre 
formação inicial e aperfeiçoamento dos professores (GARCIA, 1995, p.55).  
 

Sendo assim a formação é vista como um processo, no qual as vivências na academia e na 

profissão se articulam, se complementam,  possibilitando o desenvolvimento do professor. O 

conceito de desenvolvimento profissional é ampliado e atualizado  por Garcia  (2009)  

 
É uma construção do eu profissional, que evolui ao longo das suas carreiras. 
Que pode ser influenciado pela escola, pelas reformas e contextos políticos, 
e que integra o compromisso pessoal, a disponibilidade para aprender a 
ensinar, as crenças, os valores, o conhecimento sobre as matérias que 
ensinam e como as ensinam, as experiências passadas, assim como a própria 
vulnerabilidade profissional. As identidades profissionais configuram um 
complexo emaranhado de histórias, conhecimentos, processos e rituais (p.7). 

 

Partindo desse pressuposto, de consideração e valorização da identidade docente, utilizamos 

ainda, como fundamentação teórico-metodológica, a abordagem biográfica temática, no 

âmbito da história de vida. A abordagem biográfica temática é utilizada, segundo Josso 

(2002), quando a narrativa - instrumento utilizado nesta pesquisa -  não tem a intenção de 

"abarcar a globalidade da vida, tanto nos seus diversos registros como na sua duração" (p.20) 

mas seleciona determinada experiência, visando "fornecer material útil para um projeto 

específico"(idem, p.20).  

 

A importância da abordagem biográfica, segundo Souza (2007) reside no fato do sujeito 

produzir "um conhecimento sobre si mesmo, sobre os outros e o cotidiano, o qual se revela 

através da subjetividade, da singularidade, das experiências e dos saberes, ao narrar com 

profundidade" (p.15). Enfatiza ainda que "a organização e a construção da narrativa de si 

implica colocar o sujeito em contato com suas experiências formadoras, as quais são 

perspectivadas a partir daquilo que cada um viveu e vive, das simbolizações e subjetivações 

construídas ao longo da vida" (Idem, p.16). Esse autor apresenta ainda uma dupla função das 

narrativas, já que além de oferecer elementos ao pesquisador, pode ser considerada também 

como elemento formativo do sujeito, visto que  

 
as  narrativas ganham sentido e  potencializam-se como processo de 
formação e de conhecimento, porque têm na experiência sua base 
existencial. Desta forma, as narrativas constituem-se como singulares num 
projeto formativo, porque se assentam na transação entre diversas 
experiências e aprendizagens individual/coletiva (Ibdem, p. 4). 

 



83 
 

Segundo  Moraes (2009),  

As narrativas, sejam orais ou escritas, priorizam as vozes dos professores, na 
qual lhes é oportunizado, narrar tanto seus pensamentos quanto suas práticas 
desenvolvidas através de suas experiências. Por meio das narrativas há a 
possibilidade de se alcançar os pensamentos subjetivos dos professores 
contribuindo assim para a compreensão da construção e (re) construção de 
suas aprendizagens (p. 8485). 

Esse caráter formativo das narrativas é também reforçado por Cunha (1997) ao considerar que 

o sujeito, no momento em que narra sua vivência, organiza seus pensamentos, é estimulado a 

pensar em algo que talvez nunca tenha feito antes e, esse processo lhe permite uma reflexão 

sobre o que está sendo rememorado e narrado. Essa reflexão, certamente, se  constitui  em um 

elemento importante  de formação e de construção de si, enquanto sujeito. Desta forma, 

salienta que a "perspectiva de trabalhar com as narrativas tem o propósito de fazer a pessoa 

tornar-se visível para ela mesma"(p.188). 

As narrativas dos sujeitos desta pesquisa constituíram um rico e denso material, nos 

permitindo identificar várias temáticas, muitas delas permeando as falas de todos os 

professores e, algumas, bem particulares demonstrando a singularidade desses sujeitos. Neste 

processo, de observância da recorrência e singularidade de temáticas, extraímos os 

indicadores presentes nas falas, que aqui trataremos como descritores.  

 

3.1- Os instrumentos da pesquisa e sua aplicação 

 

Para a coleta de dados, optamos por utilizar um questionário para caracterização geral do 

campo de pesquisa e localização dos sujeitos47; um questionário de perfil biográfico e a 

narrativa oral de experiência, mediante a compreensão de que esses instrumentos nos 

possibilitariam responder às questões desse estudo e atingir os objetivos propostos. 

 

Inicialmente e paralelamente à revisão bibliográfica, iniciamos a primeira coleta de dados da 

pesquisa, junto à equipe do Projeto "Formação Continuada de Professores da EJA: uma 

análise do impacto do programa de formação ‘UFOP com a Escola’, no trabalho de 

                                                
47 Questionário aplicado na primeira etapa da pesquisa, para levantamento do campo de pesquisa e identificação 
dos possíveis sujeitos. Atividade feita em parceria com o grupo de pesquisa FOPROFI (Formação e Profissão 
Docente) responsável pelo projeto "Formação Continuada de Professores da EJA: uma análise do impacto do 
programa de formação ‘UFOP com a Escola’ no trabalho de professores da Região dos Inconfidentes", 
financiada pela FAPEMIG.  
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professores da Região dos Inconfidentes"48. O instrumento utilizado para esta primeira etapa 

foi um questionário49, composto de 5 questões, que procurava identificar quais eram os 

professores da EJA na região dos Inconfidentes e caracterizá-los quanto à formação inicial, 

tempo na carreira, tempo de atuação na Educação de Jovens e Adultos, segmentos de atuação 

além da EJA e participação ou não no Programa UFOP com a ESCOLA.50 Os professores 

participantes desta etapa foram aqueles que atuam na EJA, em escolas urbanas, municipais e 

estaduais das cinco cidades pertencentes à 25ª Superintendência Regional de Ensino de Ouro 

Preto, as quais fazem parte também da Região dos Inconfidentes51. Nos cinco municípios, 

foram localizados 122 professores, de 17 escolas das redes estadual e municipal de educação 

básica.  Os dados obtidos foram analisados e organizados por meio de planilhas eletrônicas.  

Com os dados coletados através deste questionário, selecionamos os possíveis sujeitos para a 

nossa pesquisa. Definimos que trabalharíamos com um professor iniciante na EJA de cada um 

dos municípios - Mariana, Ouro Preto, Diogo de Vasconcelos, Itabirito, Acaiaca - buscando 

uma representatividade qualitativa das cidades que compõem a região selecionada para este 

estudo. Segundo Verena Alberti52 (1989), citado por Vieira (2006),  

 
a escolha dos entrevistados não deve ser orientada por critérios quantitativos, 
mas pela posição do entrevistado no grupo e pelo significado de sua 
experiência. Para ela, o processo de escolha aproxima-se do que ocorre na 
Sociologia em que os informantes não são tomados como unidades 
estatísticas, mas como unidades qualitativas, em relação ao tema estudado 
(p.33). 

 

Retornamos às escolas em que estes professores se encontravam, para apresentação da 

proposta e convite à participação. A adesão desses docentes à pesquisa foi então, voluntária. 

 

Salientamos que o critério de escolha dos convidados foi o tempo de atuação na EJA. Desta 

forma, a população deste estudo foi composta por cinco professores da Educação de Jovens e 

Adultos, que têm até cinco anos de atuação na EJA, sendo iniciantes nessa modalidade. 

Destes cinco sujeitos, dois são também iniciantes na carreira docente e os demais possuem 

mais de dez anos na profissão. 

                                                
48 Informações já foram apresentadas sobre este projeto   
49 Veja este instrumento no apêndice A 
50 Saliento que este dado não foi utilizado nesta pesquisa. 
51 A Região dos Inconfidentes é composta por várias cidades - dentre elas as que são contempladas neste 
trabalho-  nas quais se vivenciou, de alguma forma, a Inconfidência Mineira, marco na História do Brasil.  
52 ALBERTI, Verena. História oral: a experiência do Cpdoc. Rio de Janeiro: FGV, 1989. 



85 
 

Após a aceitação da proposta pelos professores, foi feito o agendamento com cada um(a), para 

realização das narrativas orais de experiência, organizadas em três blocos (trajetória estudantil 

e escolha da profissão; entrada na profissão; inserção na Educação de Jovens e Adultos)53.  

Com esses blocos, nosso objetivo era resgatar, através da memória dos professores, as 

vivências que se relacionam à Educação de Jovens e Adultos.   

 

As narrativas orais foram gravadas e transcritas. Além das narrativas, obtivemos de cada 

professor participante o questionário54 de perfil preenchido, com o qual procuramos 

investigar: escolaridade, vida familiar, formação e prática docentes e aspectos socioculturais. 

As informações coletadas através desse instrumento nos permitiram conhecer melhor os 

sujeitos, chegando ao seu perfil biográfico, elemento importante também na análise das 

narrativas. 

O interesse pelo desenvolvimento desta pesquisa na referida região é decorrente de alguns 

fatores. Um deles é o fato da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e do Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais (ICHS), nos quais o Programa de Pós-Graduação em Educação, 

em que esta pesquisa se insere, se situarem, respectivamente, nas cidades de Ouro Preto e 

Mariana. É importante a Universidade lançar luzes à realidade educacional na qual está 

inserida, através de algumas iniciativas, dentre elas, o desenvolvimento de pesquisas 

acadêmicas, como prática social. Chizzotti (2003) nos fala sobre a importância social da 

pesquisa, "cresce, porém, a consciência e o compromisso de que a pesquisa é uma prática 

válida e necessária na construção solidária da vida social" (p.232).  

Outro fator relevante que justificou essa escolha foi a experiência profissional da mestranda 

na cidade de Diogo de Vasconcelos, também pertencente à Região dos Inconfidentes. Como 

apresentado na introdução dessa pesquisa, o alto índice de analfabetismo de sua população 

nos impulsiona a um compromisso político e profissional com tal realidade. 

 

                                                
53 O roteiro encontra-se no apêndice C. 
54  Veja este instrumento no apêndice B. 
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3.2 - Conhecendo os professores da EJA na Região dos Inconfidentes  
 

Este sub-capítulo tem como  propósito apresentar quem são os professores da EJA da Região 

dos Inconfidentes. Sendo assim, os primeiros dados da pesquisa, de caráter exploratório, 

foram extraídos do questionário de perfil geral aplicado aos 122 professores da EJA das 

escolas municipais e estaduais, das escolas urbanas das cidades de Ouro Preto, Mariana, 

Itabirito, Diogo de Vasconcelos e Acaiaca.  

A primeira questão procurava identificar, na totalidade desses sujeitos, o gênero. Constatou-se 

que 67% são do sexo feminino e 33% são do sexo masculino. A predominância de mulheres 

na docência é um dado evidenciado por Gatti e Barreto (2009), que em um estudo sobre os 

professores do Brasil identificam que "entre os postos de trabalho, registrados pelo MTE para 

os profissionais do ensino, 77% eram  femininos" (p.17). Essas mesmas autoras atribuem a 

feminização do magistério à possibilidade de "conciliação entre vida doméstica e 

profissional" (p.21). 

Quanto à formação inicial (gráfico 22), notamos que todos os professores da EJA, das cinco 

cidades, possuem formação em nível superior, num total de 26 cursos em diferentes áreas; no 

entanto, 20% (22 sujeitos) não possuem licenciatura. O curso que predomina é o de Letras, 

seguido de Licenciatura em Química, História e Ciências Biológicas. 
 

GRÁFICO   22 - Formação inicial dos professores da EJA nos municípios da 25ª 

 
Fonte: Dados coletados e organizados pelos pesquisadores no Projeto "Formação Continuada de 
Professores da EJA: uma análise do impacto do programa de formação ‘UFOP com a Escola’ no 
trabalho de professores da Região dos Inconfidentes". 
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Quanto aos cursos de pós-graduação, constatamos que 65% dos professores os possuem ou 

estão cursando. Encontramos 29 cursos, com denominações variadas, conforme tabela 01.  

 

Observa-se que os cursos mais procurados por esses professores são os voltados para a Língua 

Portuguesa e Literatura, seguidos de Gestão Ambiental.  

 

Tabela 1 - Porcentagem dos cursos de Pós-graduação realizados pelos professores da EJA nos municípios 
da 25ª SRE 

Alfabetização e Letramento 6% 
Ciências da Religião 2% 
Contabilidade Pública 2% 
Crítica Literária e Produção de texto 8% 
Dependência Química e Violência 
Doméstica 

2% 

Docência no Ensino Superior 2% 
Docência do Ens. Médio 2% 
Educação Ambiental 2% 
Educação Matemática 4% 
Filosofia  2% 
Geografia 4% 
Gestão Ambiental 6% 
Gestão em Educação 2% 
Gestão Patrimônio 2% 
História 2% 
Licenciatura L. Portuguesa 8% 
Licenciatura Matemática 4% 
Língua Portuguesa 2% 
Matemática 2% 
Met. Ensino História e Geografia 4% 
Metodologia de Língua Portuguesa 4% 
Metodologia do Ens. de História 2% 
Metodologia do Ens. Fund. e Médio 4% 
Português/ Literatura 4% 
Psicopedagogia 4% 
Saúde coletiva 4% 
Saúde Pública 2% 
Supervisão Escolar 4% 
Teorias e Métodos de Pesquisa em 
Educação 

2% 

Fonte: Dados coletados e organizados pelos pesquisadores no Projeto "Formação Continuada de 
Professores da EJA: uma análise do impacto do programa de formação ‘UFOP com a Escola’ no 
trabalho de professores da Região dos Inconfidentes". 
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É importante destacar que dentre os cursos realizados pelos professores, tanto os de graduação 

quanto os de pós-graduação - com toda a diversidade de temáticas - não encontramos nenhum 

direcionado à Educação de Jovens e Adultos. Esse dado corrobora o estudo de Soares e 

Simões (2004), ao afirmar que  

 (...) o campo da EJA não construiu, ainda, o consenso de que possui uma 
especificidade que requer um profissional preparado para o exercício da 
função. As concepções de EJA variam dependendo do lugar em que é 
oferecida. Enquanto há lugares que se baseiam na ideia de que “qualquer 
pessoa pode ensinar para jovens e adultos”, há outros que enxergam a 
habilitação como um requisito essencial e outros, ainda, que concebem que a 
formação inicial, apesar de seu valor, não é o preponderante para o trabalho 
(p.35). 

No Estado da Arte sobre as pesquisas no campo da Educação de Jovens e Adultos, feito por 

Haddad et al (2000), sobre as produções discentes da pós-graduação, no período de 1986-

1998, uma constatação feita foi a de que existe 

 
um desafio crescente para as universidades no sentido de garantir/ampliar os 
espaços de discussão da EJA nos cursos de graduação, pós-graduação e 
extensão, sendo fundamental considerar nestes espaços a produção já 
existente em Educação de Jovens e Adultos (p.11). 

Outro dado levantado pelo questionário foi o tempo de profissão enquanto docente. Observa-

se, ao analisar o gráfico 23, que 32% dos professores têm entre 10 e 15 anos de profissão, 

seguidos de 19% que possuem de 20 a 25 anos e 18 % com 15 a 20 anos. Constata-se assim 

que a maioria desses professores possui mais de 10 anos na carreira.    
 

GRÁFICO   23 - Tempo de carreira dos professores da EJA nos municípios da 25ª SRE 
 

 
Fonte: Dados coletados e organizados pelos pesquisadores no Projeto "Formação Continuada de 
Professores da EJA: uma análise do impacto do programa de formação ‘UFOP com a Escola’ no 
trabalho de professores da Região dos Inconfidentes". 
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Um dado interessante e instigante para a nossa pesquisa é o que apresentamos a seguir. 

Embora a maioria dos professores tenha mais de 10 anos na profissão, 57% deles são 

iniciantes na Educação de Jovens e Adultos, tendo de 0 a 5 anos de atuação nesta modalidade 

de ensino, conforme nos mostra o gráfico 24. Isso nos leva à hipótese de que os professores 

geralmente iniciam na profissão em outro segmento e, após um tempo de trabalho, ingressam 

na EJA.  
GRÁFICO   24 - Tempo de atuação docente dos professores da EJA nos municípios da 25ª SRE 

 
Fonte: Dados coletados e organizados pelos pesquisadores no Projeto "Formação Continuada de 
Professores da EJA: uma análise do impacto do programa de formação ‘UFOP com a Escola’ no 
trabalho de professores da Região dos Inconfidentes". 
 

Analisando os dados coletados, foi possível constatar ainda que 100% dos professores da 

EJA, na região, atuam em mais de um segmento/modalidade de ensino. O Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio são os segmentos que mais absorvem professores que 

também atuam na EJA. Dessa forma, os professores têm sua jornada de trabalho ampliada, 

devido à atuação em mais de um segmento. Este dado é também identificado no estudo de 

Gatti e Barreto (2009), ao analisarem os dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – no ano de 2006.  Constatam que "o trabalho docente tende a ser exercido em 

torno de 30 horas semanais (média e mediana), homens e mulheres apresentando valores 

muito próximos" (p. 30). Entretanto, recorrendo a Souza (2008)55, essas autoras afirmam que  

no caso dos docentes, o número de horas semanais efetivamente trabalhadas 
costuma ultrapassar o número de horas-aula informadas [...] englobando 
também o tempo empregado em preparação das aulas, correções de provas, 
estudos realizados fora do horário escolar, que deveriam ser acrescidos ao 
tempo de ensino para melhor dimensionar a jornada semanal de trabalho dos 
docentes (GATTI; BARRETO, 2009, p.30). 

                                                
55 SOUZA, A. N. de. Condições de trabalho na carreira docente: comparação Brasil- frança. In: COSTA, A. de 
O.; SORJ, B.; HIRATA,H.; BRUSCHINI. C. (Orgs.). Mercado de trabalho e gênero: comparações 
internacionais. RJ: Fundação Getúlio Vargas, 2008. p. 355-372 



90 
 

Esses dados reafirmam a situação de jornada dupla ou tripla a que os professores brasileiros, 

algo que vem sendo discutido em pesquisas sobre a condição docente. 

 

   3.2.1 -  Quem são os professores, sujeitos desta pesquisa? 

A partir da caracterização do campo de pesquisa mais amplo, chegamos aos nossos sujeitos, 

cinco professores iniciantes na Educação de Jovens e Adultos, um de cada município que 

compõe a região definida para este estudo. Passaremos a apresentá-los, a partir de suas 

narrativas e do questionário de perfil biográfico. Destacamos, nesse perfil, aspectos pessoais e 

relacionados à escolha da profissão e ao tempo no magistério. Cada sujeito, ao falar de sua 

vida, ao rememorar a sua trajetória profissional e de vida, se expõe a um exercício, ora de 

desvelamentos,  ora de silenciamentos.   

A professora Marília56 é casada, tem dois filhos que são estudantes e tem mais de 45 anos.  

Seu pai é modelador de peças e marceneiro e tem Ensino Fundamental completo; já a sua mãe 

é comerciante e não concluiu o Ensino Fundamental. Marília cursou o Ensino Fundamental na 

rede pública e o Ensino Médio e Superior na rede particular. Concluiu o Ensino Médio no ano 

de 1987 e o curso de Pedagogia no ano de 2006. Prosseguiu os estudos, fazendo a Pós-

Graduação em Alfabetização, em 2007. Ser professora não era, a princípio, o seu desejo, mas 

por falta de opção, ingressou na área de Educação. Precisava escolher um curso que fosse 

oferecido na região, pois seu pai não a deixava ir estudar em Belo Horizonte. Iniciou fazendo 

o curso de Edificações e depois seguiu para o Magistério. Atua como professora há 26 anos – 

já está próxima a sua aposentadoria – e, nos últimos 3 anos e meio como professora da EJA. É 

então, uma professora iniciante na EJA, mas não na profissão. Além de atuar na EJA, Marília 

trabalha com o Ensino Fundamental II. A sua entrada na EJA se deu por um convite feito pela 

supervisão para substituir uma professora.  

Já a professora Paula é solteira, tem menos de 35 anos e não possui filhos. O seu pai é auxiliar 

de produção e a mãe doméstica. Ambos têm Ensino Fundamental incompleto. Cursou a 

Educação Básica na rede pública e o Ensino Superior na rede particular. Concluiu o Ensino 

                                                
56 Embora consideremos a importância da centralidade do sujeito em pesquisas com a História de Vida e, 
consequentemente de serem apresentados com seus nomes reais, como forma de valorização de sua identidade, 
os professores sujeitos desta pesquisa são aqui apresentados com uma identificação fictícia. Esta decisão se deu, 
em comum acordo com orientadoras e banca de qualificação. 
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Médio no ano de 2005 e o curso Normal Superior em 2009. A entrada em um curso de 

formação de professores não foi uma escolha e sim, uma falta de opção. Fez pós-graduação 

em Orientação, Supervisão, Gestão e Inspeção Escolar, tendo concluído o curso no ano de 

2010. Atua como professora há 2 anos e meio e há um ano e meio na EJA; portanto, é uma 

professora iniciante na profissão e na EJA. Nunca atuou em outras áreas da Educação; 

somente na docência. Já atuou na Educação Infantil e atualmente atua no 1º ano do Ensino 

Fundamental e na EJA. O seu ingresso na EJA se deu por um convite feito pela Secretaria 

Municipal de Educação, da cidade em que trabalha com a Educação Infantil.  

A professora Cristina é casada, tem menos de 35 anos e possui um filho que é estudante. O 

seu pai é almoxarife/radialista e cursou o Ensino Médio completo. Já a mãe era doméstica, 

tinha Ensino Médio completo. Regina cursou a Educação Básica e o Ensino Superior na rede 

pública. Concluiu o Ensino Médio no ano de 1997 e o curso Superior  de Letras, em 2003.  

Fez pós-graduação em Docência do Ensino Superior, tendo concluído no ano de 2010. Atua 

como professora há 10 anos e há dois anos na EJA. Portanto, é uma professora iniciante na 

EJA, mas não na profissão. A docência para essa professora foi uma escolha. Nunca atuou em 

outras áreas da Educação, somente na docência. Já atuou na Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EJA. Atualmente, atua na Educação 

Infantil, Ensino Fundamental II e EJA. A entrada na EJA se deu por um convite feito pela 

diretora da escola na qual já trabalhava com o Ensino Fundamental. 

A professora Rosa é solteira, não tem filhos e tem de 35 a 40 anos. O seu pai é funcionário de 

uma empresa metalúrgica da região e cursou o Ensino Fundamental incompleto. Sua mãe é 

costureira, tem Ensino Fundamental incompleto. Cursou a Educação Básica e o Ensino 

Superior na rede pública de ensino. Concluiu o Ensino Médio no ano de 1991 e o curso 

Superior, de Letras, em 2003. Faz pós-graduação em Linguística aplicada à Educação.  Atua 

como professora há 15 anos e com a EJA há 4 anos. Portanto, é uma professora iniciante na 

EJA, mas não o é na profissão. A docência foi para ela uma escolha. Nunca exerceu outra 

função na Educação, a não ser na docência. Já atuou na Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EJA. Atualmente, leciona no Ensino 

Fundamental II e EJA. O ingresso na EJA se deu de forma inesperada; precisava completar a 

sua carga horária na escola e existia vaga na EJA.  

O professor Pedro, único participante da pesquisa do sexo masculino, é solteiro, tem menos 

de 35 anos e não tem filhos. O seu pai é operário de peças e cursou o Ensino Fundamental 
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incompleto. A sua mãe é dona de casa, tem Ensino Fundamental completo. Cursou a 

Educação Básica e o Ensino Superior na rede pública. Concluiu o Ensino Médio no ano de 

1997 e o curso Superior, de História, em 2007. Faz Mestrado em Educação. Atua como 

professor há 5 anos e com a EJA há 5 anos também. Já atuou, ao mesmo tempo, como diretor 

de escola e professor. Já atuou como professor no Ensino Fundamental II, Ensino Médio, 

Ensino Superior e EJA. A docência não foi a sua primeira opção profissional. Iniciou seus 

estudos em outra área e depois de um tempo fez a opção pelo curso de História. Ingressou na 

EJA diante do surgimento de uma vaga que lhe foi oferecida. 

Vale destacar, ao observarmos o perfil de nossos sujeitos professores, que dos cinco, dois 

fizeram opção pela docência e para os demais a docência aconteceu, sem que isso tivesse sido 

planejado. Já a inserção na EJA não foi planejada por nenhum deles.  

Vejamos, a seguir, um quadro síntese, com informações gerais sobre o perfil desses 

professores: 

Tabela 2- Apresentação geral dos participantes da pesquisa 

Participante Idade Formação 
acadêmica 
graduação 

Formação 
acadêmica 
pós- graduação 

Segmentos em que 
trabalha/trabalhou 

Tempo 
de 
atuação 
na 
carreira 

Tempo de 
atuação 
na EJA 
 

Marília Mais de 
45 anos 

Pedagogia Alfabetização Atualmente trabalha 
também no Ensino 
Fundamental II mas já 
atuou na Educação 
Infantil e séries iniciais 

26 anos 3 anos e 
meio 

Paula Menos 
de 35 
anos 

Normal 
Superior 

Orientação, 
Supervisão, 
Gestão e 
Inspeção 
Escolar 

Educação Infantil e 
Séries iniciais do Ensino 
Fundamental 

2 anos e 
meio 

1 ano e 
meio 

Cristina Menos 
de 35 
anos 

Letras Docência do 
Ensino 
Superior 

Educação Infantil, 
Ensino Fundamental I, 
Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio. 

10 anos 2 anos 

Rosa Entre 
35 e 40 
anos 

Letras Linguística 
aplicada à 
Educação 

Educação Infantil, 
Ensino Fundamental I, 
Ensino Fundamental II, 
Ensino Médio e EJA. 

15 anos 4 anos 

Pedro Menos 
de 35 
anos 

História Mestrado em 
Educação (em 
curso) 

Ensino Fundamental II, 
Ensino Médio, Ensino 
Superior e direção de 
escola. 

5 anos 5 anos 

               Fonte: Dados coletados através das narrativas realizadas na pesquisa. 
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Conhecer as trajetórias individuais, as vivências de formação e profissão docentes desses 

professores nos permitiu compreender aspectos importantes acerca da constituição da 

docência nesses sujeitos. É o que faremos nos capítulos posteriores, analisando os descritores 

extraídos de suas falas. 

 



94 
 

4 - O DOCENTE E AS ESPECIFICIDADES NA EJA: DESAFIOS, REALIZAÇÕES E 
PERMANÊNCIAS 

 

Retomando o objetivo geral de nossa pesquisa, que foi o de investigar o processo de inserção 

e permanência do professor na EJA, atrelado aos objetivos específicos que são: investigar 

quais elementos constituem o choque de realidade do professor iniciante em EJA; investigar 

quais elementos constituem a “descoberta” do professor iniciante em EJA; investigar se os 

professores iniciantes em EJA - mesmo sem serem iniciantes na profissão - vivem o choque 

de realidade e de que forma este se manifesta, passaremos a analisar os dados coletados nas 

narrativas dos participantes da pesquisa. 

 

    4.1 - Ser professor: uma escolha?  

 
Desde mais nova eu sempre gostei de brincar de escolinha (Cristina). 

 
Quantos de nós brincamos um dia, quando crianças, de escolinha, seja como professores, seja 

como alunos? Quantas vezes essas brincadeiras de faz de conta povoaram nosso imaginário? 

Quantas lembranças, quantas memórias trazemos daqueles que em algum momento da vida 

foram nossos professores? Quais são as representações que construímos e trazemos acerca da 

escola, do ser professor? Como estas representações interferem em nossas escolhas, em 

nossas opções cotidianas, dentre elas, a da carreira profissional? Essas e tantas outras questões 

nos vêm à mente quando tratamos da escolha da profissão docente. 

 
Iniciamos essa discussão trazendo à tona a influência das Representações Sociais, já que a 

percebemos em tantas falas dos sujeitos de nossa pesquisa. A Teoria das Representações 

Sociais, introduzida por Moscovici (2010), no âmbito da psicologia social, demonstra o 

entrecruzamento das ciências sociais e da psicologia na compreensão de como os 

conhecimentos se formam, se constroem. As Representações Sociais são compreendidas 

como  

 
entidades quase que tangíveis. Elas circulam, se entrecruzam e se cristalizam 
continuamente, através duma palavra, dum gesto, ou duma reunião, em 
nosso mundo cotidiano. Elas impregnam a maioria  de nossas relações 
estabelecidas, os objetos que nós produzimos ou consumimos e as 
comunicações que estabelecemos (p.10). 
 
 

As Representações Sociais se relacionam, portanto, "ao pensamento simbólico  e a toda forma 
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de vida mental que pressupõe linguagem" (p.307) e podem ser caracterizadas como 

"instituições que nós partilhamos e que existem antes de nós termos nascido dentro delas; nós 

formamos novas representações a partir das anteriores ou contra elas" (Idem, p.319). 
                                                                                                                                                                                   
 

O enfoque psicossocial trazido por Moscovici nos permite perceber este fenômeno de maneira 

mais abrangente nos sujeitos, já que tanto os aspectos psicológicos (individuais) quanto os 

sociais se integram, se complementam.  

 

Nas  narrativas dos professores participantes desta pesquisa, as imagens da docência são 

trazidas de maneira recorrente. Ao analisarmos os motivos que os levaram a se decidirem pela 

docência, percebemos que dois deles já possuíam, desde a sua trajetória estudantil, o interesse 

e desejo pela profissão, encarando a docência como uma escolha, uma aptidão. 
 
Então, quando eu fiz o curso de Letras, quando eu prestei o vestibular, eu 
acho que eu já tinha embutido em mim essa vontade realmente de lecionar e 
de poder ensinar. E eu sempre tive muita facilidade de me comunicar com as 
pessoas. Então eu acho que isso também foi uma coisa que contou. Pra que 
eu pudesse realmente ingressar na profissão, e querer contribuir de alguma 
forma pra com as pessoas com meu conhecimento. (...) o magistério era, era 
uma coisa que realmente me chamava a atenção. E e eu a... Eu sempre 
admirei muito meus professores, pelo fato de poder formar quaisquer que 
fossem as profissões (Cristina).   
 
Bom, eu sempre gostei muito de Português, da área de humanas. A minha 
afinidade com a área de humanas é muito grande (...)A língua portuguesa 
assim, ela é muito complexa (...) com aquilo ali eu já comecei a me 
apaixonar por língua portuguesa.  Ah, professor, eu sempre admirei meus 
professores. Aí, eu falei: Nossa, eu tenho vontade... (Rosa). 
 

Observamos ainda, nas falas das professoras Rosa e Cristina, um elemento importante, que é a 

influência positiva de professores na escolha da profissão. Catani, Bueno e Souza (1998), ao 

analisarem relatos de professores e estudantes de licenciatura em uma pesquisa que 

realizaram, afirmam que  
 

as relações estabelecidas com as primeiras mestras ou mesmo com outras 
pessoas de fora da escola (...) são cruciais para o desenvolvimento das 
relações positivas ou negativas que posteriormente os alunos passam a 
estabelecer com o conhecimento e com outros valores relacionados à 
atividade docente (p.53-4). 
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 Essas autoras falam ainda da influência das pessoas que se relacionam com os professores no 

decorrer de seu processo formativo e que são consideradas como referências de um bom 

professor, modelos a serem seguidos. Podemos perceber essa influência na fala de Rosa:  
   

eu via o trabalho dos professores, então assim eu admiro professor, admiro 
mesmo. É, achava assim muito bonito o trabalho, eu acho que é muito 
gratificante quando você vê um aluno que você tá conseguindo modificar 
uma ideia, tá conseguindo mostrar caminhos, eu acho que isso é muito 
bonito. Eu sempre admirei isso porque alguns professores que eu tive, 
fizeram isso comigo, às vezes a gente tá numa fase sem saber muito bem o 
que fazer, você tá se perguntando, aí ele dá uma aula, às vezes nem ele tem 
essa consciência, ele dá uma aula que aquilo ali te faz ter uma visão que até 
então você não tinha. Então eu sempre admirei o trabalho do professor, 
entendeu? Por isso que eu quis ser professora (Rosa). 
 

Essa influência de outro professor na escolha da profissão docente é percebida ainda por 

Goodson (2000). Esse autor defende a ideia de se pensar a formação e desenvolvimento 

profissional dos professores a partir do próprio professor, ouvindo a sua voz, considerando e 

valorizando as suas narrativas. Neste processo, destaca a importância das experiências de vida 

e reconhece que, na escolha da profissão docente, há sempre um professor que é tido como 

uma referência, que influencia o aluno a optar pela profissão; é o que ele chama de modelo 

funcional. 

 

[...] tais pessoas fornecem um 'modelo funcional' e, para além disso, 
influenciaram provavelmente a visão subsequente da pedagogia desejável, e 
bem assim, possivelmente, a escolha do próprio curso (especialização em 
termos de matéria de ensino) (p. 72). 
 

A fala da professora Cristina traz também uma concepção de educação como um dom e com 

possibilidades de transformação do mundo. 

 
sempre tive, assim, sempre percebi que, que eu tinha um dom mesmo de 
ensinar e de ir além do conteúdo sabe? De tentar passar uma formação de 
cidadão, de tentar transformar o mundo. Eu sempre fui muito idealizadora, 
de querer mudar o mundo. Lógico que eu sozinha jamais poderia fazer isso, 
mas eu acho que em algum... Dentro de uma sala de aula se eu conseguisse 
mudar um, um pensamento pro lado do bem,... Eu acho que já seria um 
grande feito. Então eu via possibilidade na minha profissão de poder 
contribuir para um mundo melhor (Cristina). 
 

Lousano et al. (2010), em um estudo empírico sobre a carreira docente no Brasil, discutem 

aspectos relacionados ao perfil socioeconômico e desempenho acadêmico dos estudantes de 

cursos de Pedagogia, bem como a qualidade destes cursos, baseando-se nos dados do ENADE 
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- Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Dentre as discussões propostas em seu 

trabalho, as autoras apresentam alguns motivos que geralmente são levados em consideração 

na escolha da profissão docente. Baseando-se nos dados da World Bank (2005)57 e OECD 

(2005)58, são identificados quatro motivos:  flexibilidade nos horários de trabalho, gerando a 

possibilidade de conciliar outras atividades; período de férias mais extenso; menos risco de 

desemprego se comparado a outras profissões e, ainda, o altruísmo, sentimento geralmente 

presente nos professores.  

 

Como se vê, o altruísmo, destacado por estas autoras, se faz presente nos trechos das 

narrativas que acabamos de ler. O interesse pela docência passa, para muitos dos professores, 

pelo desejo e possibilidade de contribuírem para a transformação social.  

 

A partir da fala da professora Cristina podemos considerar que experiências negativas com 

professores, ao longo de sua trajetória de formação também influenciam na escolha da 

profissão, na medida em que se pretende ser um profissional diferente, com posturas e 

práticas diferenciadas.  
 

ainda em formação eu tinha vontade de dar aula na universidade. Porque, eu 
não sei, eu via às vezes os professores que simplesmente entregavam a 
apostila e deixavam a gente se virar. Eu ficava meio é, revoltada com isso 
sabe? E via que faltava um algo mais dentro do curso. Eu imaginava: como 
que eu vou me formar se eu não tenho muita prática, porque assim, eu via 
muita teoria eu não via muito a prática. Eu acho que na época que eu me 
formei faltou um pouco de prática. E depois eu, eu vi essa prática no meu dia 
a dia, na marra, como se diz, né? Mas eu, tinha vontade de dar aula na 
universidade pra mudar aquele quadro que eu via de muitos professores que 
simplesmente entregavam apostila e a gente se virava (Cristina). 

 

Um elemento interessante para se discutir a escolha da profissão é trazido pelos professores  

Pedro e Marília. Segundo eles, 
 
 

ser professora é dedicação, é vocação, amor à profissão;  é igual a médico, 
tem que amar aquilo que você faz. Então, quando você fica mais maduro, 
com um pouco mais de responsabilidade, você começa amar os meninos, 
cada aluno que vem (Marília). 
 

                                                
57 WORLD BANK. Incentives to improve teaching: lessons from Latin America. Washington: World Bank, 
2005.  
58 ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO- OPERATION AND DEVELOPMENT. Teachers  matter: 
attracting, developing and retaining ef ective teachers. Paris: OECD, 2005. 



98 
 

Às vezes não só o mercado de trabalho, mas uma outra pulsão, te faz 
adormecer algumas coisas, e eu sempre tive essa pulsão por ensinar - não 
lecionar - mas, ensinar sempre tive. (...) Então, assim, essa pulsão - ah, eu 
quero ser professor, não tinha - talvez estava adormecido dentro de mim, 
acredito muito assim, você não se torna professor, eu acredito muito nisso: 
ou você é professor ou você não é (Pedro). 
 
 

A palavra pulsão, advinda da psicologia, é usada para designar um impulso, algo que motiva o 

ser humano, que direciona o comportamento. Pedro e Marília encaram a docência como algo 

intrínseco ao sujeito. Se bem as interpretamos, podemos dizer que essas duas falas traduzem a 

docência como um dom, ou ainda, uma vocação. Acreditamos que essa concepção 

apresentada traz em si a ideia de envolvimento afetivo com a atividade docente, algo que com 

certeza deve ser considerado e valorizado. No entanto, é preciso nos atermos a um elemento 

importante na constituição da docência que é a profissão, caráter muitas vezes obscurecido 

nas visões que tratam a docência como uma vocação. A profissionalidade do professor não 

pode esmorecer frente a uma vocação alheia a uma luta ética e política, em defesa de seus 

direitos, de melhores condições. Freire (1997) nos ajuda nesta reflexão, ao defender a 

amorosidade no processo educativo, mas amor que gera compromisso com o outro e consigo 

próprio:   

 
É preciso contudo que esse amor seja, na verdade, um “amor armado”, um 
amor brigão de quem se afirma no direito ou no dever de ter o direito de 
lutar, de denunciar, de anunciar. É essa a forma de amar indispensável ao 
educador progressista e que precisa de ser aprendida e vivida por nós (p.38). 
 

Segundo Nóvoa (1995c), a imagem da profissão docente é consolidada no século XIX, 
enquanto um magistério associado a um "apostolado" e "sacerdócio" (p.16). 
 

Romanowski (2010) teoriza sobre a profissionalização docente, temática que tem sido 

bastante discutida, com vistas à redefinição e valorização desta profissão. Esta autora nos 

chama a atenção para o fato de que  
 
 

Os professores, desde a década de 1970, realizam movimentos para serem 
reconhecidos como categoria profissional, com formação e especificidade de 
trabalho próprias, com reconhecimento social e político. No entanto, ainda 
não conquistamos um estatuto profissional reconhecido socialmente. É, 
ainda, uma profissão a caminho da profissionalização (p. 22). 
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O professor Pedro prossegue sua narrativa expondo o que o levou a optar  pela docência. As 

vivências no curso de formação, as reflexões que fazia a respeito da importância do professor, 

foram encaminhando-o para esta escolha, motivado, segundo ele, por uma pulsão até então 

adormecida e pela influência "inconsciente" de uma irmã. Reforça-se aqui a importância de 

um outro sujeito na escolha da profissão. 

 
eu tenho uma irmã que fez na época o Magistério na Educação Física na 
Escola Técnica, e eu achava muito bacana também o fato dela estudar sabe, e 
ela deu aula muitos anos no Estadual, antes de eu ir pra lá, que ela é bem 
mais velha do que eu, uns doze ou treze anos mais velha do que eu, e assim 
que ela formou, deu aula no Estadual de Ouro Preto, e eu achava muito 
bacana isso sabe de ensinar. No primeiro momento eu não tinha essa 
intenção [...] Então, assim, essa pulsão - ah, eu quero ser professor, não tinha 
- talvez estava adormecido dentro de mim, acredito muito assim, você não se 
torna professor, eu acredito muito nisso: ou você é professor ou você não é  
[...]E o que me chamou a primeira atenção, foi que eu queria estudar História 
da Educação, dentro da História eu queria estudar História da Educação. 
[...]dentro do curso você precisa ter a pulsão mais de professor do que de 
pesquisador.  Da metade pro final do curso de História, eu já queria mesmo, 
eu já sabia mesmo que direção era aquela, eu já sabia se eu ia um educador 
(Pedro). 

 
Para as professoras Marília e Paula, ao contrário dos anteriores, o curso de formação de 

professores foi assumido em decorrência de uma falta de opção por outros cursos. A falta de 

interesse pela docência, no momento da escolha da profissão, é bem marcada em suas falas:  
 

No ensino médio que fui para escola particular e na época tinha duas opções 
(magistério ou contabilidade) e tinha a opção de Ouro Preto, o qual foi 
minha escolha. Fiz a prova e passei e fiz 06 meses de Edificações; não 
gostei, vim embora e ingressei no curso de Magistério e fiz um pouco 
contrariada pois não era isto que eu queria ser: professora (Marília). 
 
Não passava pela minha cabeça ser professora. Já tinha minha tia que dava 
aula, tinha minha madrinha também, mas não tinha interesse nenhum,  tinha 
vontade de fazer medicina, meu sonho era fazer nutrição, só que as 
condições que meus pais me davam, minha mãe era doméstica na época, 
meu pai trabalhava como mecânico na época, então assim, a estrutura 
familiar não era muito boa, e meus pais, não têm formação nenhuma, minha 
mãe não tem o segundo grau completo, meu pai também não tem. Eu ficava 
pensando: pra mim vai ser muito mais difícil fazer medicina, não via como 
um obstáculo, mas via que era difícil (Paula). 
 
 

Um estudo sobre atratividade na carreira docente no Brasil, sob a coordenação geral de Gatti 

(2009) corrobora também os dados obtidos em nossa pesquisa. Em tal estudo verificou-se que 

a escolha da profissão não é determinada apenas pelo indivíduo, a partir de suas 
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características pessoais e aspirações, mas sob influência direta do contexto histórico, social e 

cultural, no qual este está inserido.  

 

Podemos considerar que todos os sujeitos, tanto os que apresentam a docência como uma 

escolha quanto os que não o fazem, são influenciados por fatores de ordem diversa e forte é a 

influência das representações sociais. Reflexões importantes relacionadas à representação 

social da docência são feitas por Arroyo (2011). Ao discutir sobre o ofício de mestre, nos 

permite pensar sobre o tipo de imagem que a sociedade tem dos professores e que nós, 

docentes, temos de nós mesmos. Como ele bem salienta "dói a imagem de professor que 

carregamos, a imagem de professor que a mídia e os governantes projetam sobre os mestres 

da Escola Básica"(p.13) e nos lança questões importantes a serem pensadas: "E nossa 

autoimagem e autoprojeção? Como a categoria pensa em si mesma? Nos espelhos dos outros 

ou no próprio espelho?"(p.13) 

 

Diante disso, somos chamados a pensar nas imagens que são trazidas pelos nossos 

professores, sujeitos da pesquisa, e como essas são construídas e influenciam o seu jeito de 

ser docente. Muitas delas, imagens idealizadas, de docência enquanto dom, enquanto vocação. 

Essas imagens, no entanto, não podem ignorar outras imagens, muitas vezes desfiguradas e 

obscurecidas por um processo histórico de desvalorização da carreira de professor, que 

vivemos nas últimas décadas.  

 

          4.1.1- Ser professor na EJA: uma escolha? 
 

Nunca tinha pensado em EJA (Marília). 
 
 
Considerando o objetivo principal desta pesquisa  que foi  investigar o processo de inserção e 

a permanência do professor iniciante na Educação de Jovens e Adultos procuraremos refletir, 

neste capítulo, sobre como se deu a inserção dos professores participantes da pesquisa na 

EJA. 

 
Nas suas narrativas, estes expuseram os motivos que os levaram a atuar nessa modalidade de 

ensino. Vemos que para a professora Marília a entrada na EJA se deu por acaso. 
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uma professora adoeceu  e me convidaram. Então, eu comecei a substituir e 
eu gostei e falei que quando tivesse uma substituição do EJA poderiam me 
chamar e começou... (Marília). 

 
O mesmo aconteceu com os demais professores, não tendo nenhum deles escolhido e 

planejado trabalhar com a Educação de Jovens e Adultos.  

 
fui trabalhar com sala multisseriada, que era terceiro e quarto anos, e no 
meio do ano mais ou menos eles viram, gostaram do meu trabalho e me 
deram a turma da EJA pra eu trabalhar (Cristina). 
 
[...] na escola você distribui as aulas.  Aí  tem EJA e me perguntaram: "E 
então xxxxx, você gostaria de ficar com a EJA?" E eu respondi que gostaria. 
Foi assim eu que quis já ficar com a EJA, eu nem sabia que tinha este projeto 
da EJA aqui, aí depois eles falaram (Rosa). 
 
então minha amiga me ligou, e falou: ô, xxxx, tem aqui umas dez ou doze 
aulas, que um professor tá saindo. E, aí fui tentar … (Pedro). 
 
eu não estava esperando, era o meu primeiro ano na escola, eu estava 
iniciando, e tive essa oportunidade, não sei se foi por indicação, se você me 
perguntar como cheguei, eu não sei te falar  (Paula). 
 
 

É interessante observarmos que a entrada na Educação de Jovens e Adultos não foi uma 

escolha, um desejo de nenhum dos professores e somente um deles iniciou o seu trabalho 

docente já na EJA – sem, contudo, ter sido uma escolha. Os demais professores tiveram uma 

vivência anterior em outros segmentos e, depois, por motivos variados, se inseriram nessa 

modalidade. Uma hipótese que levantamos para explicar esse fenômeno se relaciona às 

representações que os professores trazem sobre o trabalho com a Educação de Jovens e 

Adultos. Embora a Educação de Jovens e Adultos já seja uma prática disseminada em nosso 

país há décadas, as razões históricas que marcam um processo de exclusão que secundariza 

esse alunado podem ser causadoras, de maneira inconsciente, é claro, de uma certa distância 

entre as expectativas profissionais dos professores e essa modalidade de ensino. Vejamos 

alguns trechos das falas de nossos sujeitos que nos sugerem esta interpretação: 

 
nunca tinha pensado em EJA, toda vida via os meninos do EJA lá, mas 
nunca tinha entrado em uma sala, nunca tinha presenciado nada, nem 
conversava com as professoras, entrei sem saber mesmo o que eu iria achar 
(Marília). 
 
eu acho que eu tinha um certo preconceito em relação a isso. Eu, eu 
imaginava que eu iria encontrar alunos com muita dificuldade, talvez alunos 
que, que até não soubessem ler, escrever (Cristina). 
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Eu acho que na realidade, eu não pensei muito, acho que eu nem procurei 
pensar, eu agi assim: eu estou aqui, se me deram essa oportunidade é porque 
eu sou capaz, e agora é fazer o melhor (Paula). 

 

Jodelet (2001) chama a atenção para a influência que as nossas representações exercem nas 

nossas atitudes, pois  
 

nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes 
aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses aspectos, tomar 
decisões e eventualmente posicionar-se a ela de forma defensiva (p.17). 
 
 

Resssaltamos então a importância de estudos desta natureza para a compreensão de alguns 

aspectos presentes nas  falas de nossos  sujeitos. 
 

Embora a entrada na EJA não tenha sido planejada por nenhum de nossos sujeitos, é 

interessante observar que todos eles acabaram se afeiçoando a  essa modalidade de  ensino, 

em decorrência do que encontraram, ressignificando assim, as suas representações. 

 
Primeiro, fiquei surpresa com a quantidade de alunos, depois foi...  o 
carisma, porque coitados, eles agradecem tudo o que a gente faz, mas 
agradecem do fundo do coração. Trazem presente, é um pedaço de bolo, é 
balinhas que eles compram no recreio, então, é assim: é carinho o tempo 
todo e isto cativa a gente (Marília). 

 
Eu percebo que a turma da EJA, é, ela, ela quer realmente... são pessoas, a 
maioria das pessoas trabalham o dia todo. Que muitas das vezes pararam de 
estudar durante um bom tempo e que eles querem, eles têm vontade de 
aprender , mas eles já acham que estão mais velhos. Então eles já se sentem 
um pouco incapazes. E aí a gente tem que mostrar pra eles que não é 
verdade, que nunca é tarde pra aprender e que eles têm muita experiência, 
muita bagagem que eles trazem com eles que no caso seria a leitura do 
mundo. E que eles simplesmente vão unir essa leitura de mundo que eles têm 
à leitura de palavras (Cristina). 
 
Eu acho que eu tinha um certo preconceito em relação a isso. Eu, eu 
imaginava que eu iria encontrar alunos com muita dificuldade, talvez alunos 
que, que até não soubessem ler, escrever. E, pelo contrário, muitas das vezes 
eu... eu vi a vontade deles de aprender, de aproveitar cada minuto, cada coisa 
que o professor tem pra ensinar e, a vontade deles também dessa troca de 
conhecimento com o professor. Eles começam a perceber que eles têm 
muitos conhecimentos, e que esse conhecimento ele pode ser lapidado, e ele 
pode transformar sua vida mesmo depois de mais velho, mesmo depois de 
ter parado de estudar muito tempo (Cristina). 

 
No entanto, é importante destacar que, geralmente, esta visão positiva e  a redefinição da 

representação acerca da EJA pelos professores se referem, em sua maioria, ao relacionamento 
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com os alunos adultos e idosos. Como veremos mais adiante, o trabalho com os jovens traz-

lhes angústias, desafios, inseguranças. 

 

4.2- O início da carreira - entre o "choque de realidade" e a "descoberta" da profissão 

Uma mochila enorme, e o coração na mão (Paula). 
 
 
Passamos anos da nossa vida na escola, conhecemos bem este espaço, transitamos por ele 

geralmente com certa segurança durante um bom período de nossa vida, enquanto alunos.  No 

entanto, este espaço se torna totalmente novo, desconhecido, temido, quando voltamos a ele 

em um outro papel, em um outro lugar: o de professores. O que era tão conhecido se torna, de 

repente, tão distante, tão obscurecido. 

 

A inserção na carreira docente tem sido uma temática de interesse de estudos no Brasil e no 

contexto internacional, por se constituir uma fase crucial do desenvolvimento profissional. 

Trata-se de um período peculiar, no qual são vividos o "choque de realidade", a 

"sobrevivência" e a "descoberta"59, que vão marcando o jeito de ser docente de cada 

professor. 

 

Trazemos um trecho bastante significativo de Freire (1997), que traduz o início da carreira 

docente, a entrada na profissão, momento marcado por sentimentos diversos, como a 

insegurança, a incerteza e o medo. 

 
Dificilmente este primeiro dia estará isento de inseguranças, de timidez ou 
inibições, sobretudo se a professora ou o professor, mais do que se pensar 
inseguro, está realmente inseguro, e se sente tocado pelo medo de não ser 
capaz de conduzir os trabalhos e de contornar as dificuldades (p.44). 
 
 

O medo do novo, de assumir um novo papel, foi algo percebido nas falas dos professores 

participantes. Uma mochila enorme, e o coração na mão... traduz uma grande expectativa que 

a professora Paula trazia para aquela nova experiência, mas, ao mesmo tempo, uma 

insegurança do que encontraria, de como seria aquela nova vivência. O medo se traduz ainda 

na incerteza sobre a acolhida no novo ambiente. Disso nos fala Rosa: 
                                                
59  Termos utilizados pela literatura que aborda a temática do professor iniciante. Os referidos conceitos foram 
desenvolvidos no capítulo 1 desta dissertação. 
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... eu acho que no início,  o medo é esse de você não ser aceito, se eles vão 
gostar do que você vai falar, da sua maneira, se você vai ser muito criticado, 
se você vai ter todo material disponível,  como que vai ser  (Rosa). 
 

Dentre as agruras no início da carreira, identificamos também a preocupação do professor 

iniciante no relacionamento com os seus pares, dentro da escola, algo que se fez presente na 

fala de Cristina. Ao mesmo tempo em que deseja fazer um bom trabalho, há o receio de ser 

mal interpretada e de se tornar antipatizada perante o grupo.  
 
o início foi bem complicado. Às vezes a gente encontra pessoas que acham 
que a gente quer aparecer. E quando a gente começa, a gente realmente quer 
mostrar trabalho, serviço, pra que os outros possam ver que você vai fazer 
bem aquilo. Mas às vezes você encontra pessoas que não veem com bons 
olhos. Então, não foi tão fácil assim não (Cristina). 
 

A professora Paula fala da postura que assumiu diante da crítica de outros colegas da escola, 

por ela ser iniciante. 
 
Ouvir que eu não vou dar conta, eu já ouvi, ouvir que eu sou nova, eu já 
ouvi, ouvir que eu não tenho experiência na área, eu já ouvi, então agora é 
mostrar totalmente o contrário, então o desafio estava aí. [...] E já espalhou 
no geral, que eu era novata, que era nova, que não iria dar conta, que eu não 
tinha noção nenhuma de sala de aula, e me criou esse obstáculo enorme, mas 
eu não tive medo nenhum, eu encarei (Paula). 
 

Outro professor fala sobre a acolhida que teve nas escolas nas quais iniciou a sua carreira, 

avaliando-a como positiva sem, contudo, deixar de expor alguns desafios no relacionamento 

interpessoal com os demais funcionários da escola.  
 
Eu fui até bem acolhido, fui... nas duas escolas em que eu trabalhei eu tive 
um bom contato com as pessoas, lógico que você não vai agradar a todo 
mundo, não dá pra você achar que é tudo cor-de-rosa só e Hello Kitty, mas 
sempre tem uma pessoa que vai, até pelo fato de você se propor a fazer 
coisas boas... quando você se propõe a fazer coisas boas você compra briga 
também, porque tem gente ali que tá querendo que o sinal bata e chegar em 
casa logo [...] (Pedro). 
 

A forma como se dará sua acolhida pelos alunos e como lidar com eles - principalmente com 

relação à disciplina e ao respeito necessário entre professor e aluno - é outro receio percebido 

entre nossos sujeitos: 
 
A primeira dificuldade que eu tive é por eu ter começado bem nova em 
relação à disciplina, né? Porque às vezes eu tinha alunos que eu parecia ser 
colegas deles, na verdade na primeira vez que eu entrei numa escola a 
secretária falou comigo  assim: "vai pra sala de aula",  entendeu? Aí, depois 
ela falou: " você que é a  professora que tá chegando? Menina, fecha essa 
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cara, senão você não vai conseguir dar aula não", entendeu?  Então, assim, 
primeiro a gente fica muito assim... [...] De repente, você se vê diante de um 
monte de aluno, você jovem ainda,  alguns até da sua idade, né? Aí, você 
fica: será que eles vão me respeitar? Ai, meu Deus, será que vai dar certo? 
(Rosa). 
 

Pesquisas têm mostrado que conseguir o manejo e a disciplina dos alunos - insegurança 

demonstrada ela professora Rosa - tem sido um desafio significativo entre os professores 

iniciantes. Rocha (2006) traduz muito bem esta experiência, quando diz que "a sensação é 

única e solitária ao se ver diante de crianças de carne e osso e da necessidade de se colocar 

enquanto pessoa que conduzirá aquela multidão de desejos, energias, olhares" (p.69).  

 

Encontramos ainda algumas dificuldades atreladas a um ambiente específico de trabalho, já 

que duas professoras desta pesquisa tiveram seus primeiros anos de docência em escolas 

rurais, embora não pertencessem àquelas comunidades. Com isso, além de viverem as agruras 

próprias do início da docência, o choque de realidade foi intensificado, por pertencerem a um 

mundo totalmente diferente daquele no qual foram trabalhar e iniciar a sua carreira. 

 
Lá (na escola) não funciona telefone. Falei: " meu Deus do céu!!!". Minha 
tia xxx não despediu de mim direito, pegou as coisas dela, deu tchau para as 
meninas, e me deixou no pátio da escola. Olhava pro lado, nada! olhava pro 
outro, nada! Falei: "vou sair andando aqui e vou embora", e chorava da hora 
que eu entrei na escola, até o final da aula, eu dormia e acordava chorando. 
(Nesta escola, de zona rural, as professoras moram na escola durante a 
semana). (Paula, grifo nosso). 
 
... me arrumei como se eu tivesse indo para uma cidade maravilhosa, minha 
tia virou e falou assim: "Minha filha, você dá um jeito de mexer nessa sua 
bolsa aí, que você tá indo para a zona rural, pra roça, dependendo da roupa 
que você coloca, a pessoa pode achar que você tá querendo ser melhor que 
ela (Paula). 
 
Meu primeiro dia que eu cheguei aqui, uma chuva, chega minha tia e fala:  
- não tem carro pra levar a gente não, a gente tem que arrumar um carro por 
aí pra chegar lá, você tem que chegar lá pra trabalhar de qualquer jeito 
(Paula). 

 
As dificuldades na época eram por estar começando e às vezes deparar com, 
com lugares que era difícil acesso,... eu tinha um filho de sete meses que eu 
criava sozinha praticamente e... tive que mudar para uma cidade distante 
onde não conhecia ninguém. As dificuldades maiores eram essas, às vezes 
comunidades muito carentes, e... foi, eu acho que foi isso mesmo (Cristina). 
 
 

Com essas falas identificamos dois aspectos importantes na realidade educacional de nosso 

país, que embora não seja objeto de nosso estudo, não podemos deixar de mencionar: a 
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realidade, muitas vezes sofrida dos professores rurais, que não possuem condições de 

exercerem dignamente a sua profissão e ainda, as dificuldades de ser, ao mesmo tempo, 

mulher/mãe/professora. Ser mãe "sozinha" e professora iniciante é uma configuração singular 

de uma de nossas professoras, mas algo que traduz a realidade de muitas mulheres que 

dividem o seu tempo entre trabalho, família, filhos, estudos, assumindo diversos papéis 

sociais. Um olhar atento para esse cotidiano se faz necessário. É fundamental que estudos 

sejam intensificados no sentido de discutir as condições objetivas do ser professora na zona 

rural e, mais ainda, ser professora iniciante e mãe na zona rural, a fim de trazer luzes para esta 

realidade educacional. 

 
Alguns outros desafios no início da carreira são apresentados pelos nossos professores. Um 

deles encontra afirmação nos estudos de Freire (1997), ao alertar para a questão da distância, 

muitas vezes existente entre a teoria e prática nos cursos de formação, o que fragiliza a 

formação e compromete a atuação do professor, fazendo-o se sentir inseguro, incapaz. É o que 

nos mostra a fala seguinte. Vejamos: 

 
Por incrível que pareça, ainda em formação eu tinha vontade de dar aula na 
universidade. Porque, eu não sei, eu via às vezes os professores que 
simplesmente entregavam a apostila e deixavam a gente se virar. Eu ficava 
meio, é, revoltada com isso, sabe? E via que faltava um algo mais dentro do 
curso. Eu imaginava: como que eu vou me formar se eu não tenho muita 
prática, porque assim, eu via muita teoria eu não via muito a prática. Eu acho 
que na época que eu me formei faltou um pouco de prática (Cristina). 
 

Uma questão importante, trazida pelo professor Pedro nos permite identificar mais um desafio 

vivenciado entre os professores iniciantes, que é a desigualdade entre os direitos dos 

professores veteranos e dos novatos no interior das escolas. 

 
Quando você chega na escola, no primeiro momento, você tem direitos 
iguais e isso é muito bonito, isso legalmente falando é muito bacana, mas, na 
prática, você não tem os mesmos direitos, por exemplo: o professor tem 20 
anos de escola, ele chega e escolhe o horário que ele quer dar aula, eu 
cheguei a ter um horário todo bagunçado porque tinha uma professora na 
minha escola, que dava aula nos dois últimos horários da manhã e nos três 
primeiros da tarde, essa era a imposição dela pra o horário, ela não queria 
dar aulas nos primeiros horários da manhã e não queria dar aula nos últimos 
horários da tarde.[...] O professor estreante ali, ele não tem direito de 
escolher nada (Pedro).   
 

Monteiro (2006) discute a força de interesses e contradições presentes na instituição escolar e 

que se aplica não somente entre os profissionais, mas é algo mais complexo e amplo, uma vez 

que a aprendizagem e o desenvolvimento profissional passam também pelo relacionamento 
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interpessoal nesse contexto. Diante disso, essa é uma questão que precisa ser considerada 

dentre os desafios vivenciados pelo professor iniciante. 

 
A escola é um emaranhado de forças que se contrapõem e se complementam 
em um jogo de valores do qual participam diretamente alunos, professores, 
funcionários e pais e também de forma indireta - mas nem tanto - os 
elaboradores de políticas públicas. O que acontece na escola é configurado 
por essas inúmeras forças existentes dentro e fora dela e aprender a ser 
professora é aprender a lidar com todas elas ao mesmo tempo (p. 37). 
 

Outra dificuldade apresentada por algumas professoras, que constituem seu choque de 

realidade, está relacionada pelas mesmas à experiência profissional que lhes faltava naquele 

momento de inserção na carreira – potencial que reconheciam em colegas mais experientes. 
 
As dificuldades eram as metodologias mesmo, de como ensinar melhor. 
Qual material usar? Qual técnica a utilizar? A gente não tinha esta 
experiência... às vezes você ficava na sala falando uma coisa que a criança 
não entendia; nem a linguagem da gente era a mesma da criança e vem uma 
professora que já estava há mais tempo e uma coisa muito simples, uma 
linguagem muito simples, que clareava tudo e dava certo, que até hoje se 
aplicar com toda a informação e informática dentro de sala e tudo, mas a 
vezes uma coisa mais prática, de pegar e manusear,... Buscava este tipo de 
experiência para facilitar o entendimento do aluno, porque na época eu tinha 
só o curso de Magistério,  mas não tinha a experiência  e hoje, mesmo você 
tendo isto tudo, a experiência conta muito, faz funcionar. A coisa que já deu 
certo não precisa ficar tentando coisa que vai dar errado; então, minha maior 
dificuldade realmente era esta: o modo de ensinar. Eu tinha supervisora lá, 
na época, que era muito velha, supervisora velhinha, que tinha aposentado e 
continuava, mas eu buscava sempre nesta professora que foi minha 
professora (Marília). 
 
Tive dificuldades e eu tinha na escola que eu trabalhei primeiro, uma 
professora lá que foi minha professora. Então, quando eu tinha dúvidas e 
estas dificuldades que eu tive... procurava  por ela. Ela chama D. Maria José, 
então ela me dava aquelas dicas que são hoje dicas, mas era o suporte que eu 
tinha (Marília). 

 
[...] Minha tia já tinha deixado todo o material, foi me explicando depois, foi 
perguntando, teve interesse, as outras pessoas que trabalhavam também me 
perguntavam; todo mundo me acolheu muito bem, quando eu tinha alguma 
dúvida, me ajudavam. Então eu queria fazer o melhor, mas como fazer o 
melhor, se eu não sabia como fazer?  O medo mesmo, de errar … (Paula). 

 
 
Na discussão sobre saberes docentes, Tardif (2012) traz grandes contribuições, defendendo 

que o professor é detentor de saberes e não um mero reprodutor de conhecimentos e saberes 

de outrem. Afirma que há um repertório de saberes que os professores detêm e se efetivam, de 

maneira articulada, em sua ação pedagógica. Dentre esses saberes, se encontra o saber 
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experiencial, que advém da experiência, da prática. Embora faça um alerta quanto à natureza 

desse saber, o considera como legítimo. Nunes (2001) reafirma esta visão salientando que  

 
o repensar a concepção da formação dos professores, que até há pouco 
tempo objetivava a capacitação destes, através da transmissão do 
conhecimento, a fim de que "aprendessem" a atuar eficazmente na sala de 
aula, vem sendo substituída pela abordagem de analisar a prática que este 
professor vem desenvolvendo, enfatizando a temática do saber e a busca de 
uma base de conhecimento para os professores, considerando os saberes da 
experiência (p.38). 

 

A valorização do saber experiencial é recorrente entre nossos professores. Trazemos mais 

alguns trechos da narrativa de Rosa, demonstrando como o saber da experiência é, por ela, 

reconhecido e valorizado. 
 
Eu tinha um professor que ele hoje já é aposentado, ele dava aula numa 
quadra e eu dava aula na outra, então ele me ajudava porque muita coisa 
assim, como a postura que eu tinha,...  ele chegava perto de mim e falava:  
vou te dar umas dicas e aí eu fui melhorando e a prática também vai fazendo 
com que a gente melhore cada vez mais, né? (Rosa). 
 

E, em outro momento, essa professora relata: 
 

 
A prática te ensina muito e foi bom eu ter dado aula na época que eu estava 
estudando porque muito texto que a gente discutia em sala eu levava pra 
minha prática, então dava uma discussão muito rica porque eu tinha a prática 
e às vezes as ideias do autor não eram como acontecia na prática; bem, eu 
falava: olha gente, na prática é um pouco diferente, na prática não é bem 
assim... (Rosa). 
 

Percebemos a importância do apoio ao professor iniciante, algo que deveria ser assumido pela 

instituição escolar de maneira mais efetiva o que, no entanto, nem sempre acontece, conforme 

bem nos mostram os relatos. Lima et al (2007), em suas reflexões sobre as dificuldades 

vivenciadas pelos professores  salienta que "a instituição escolar é decisiva no suporte que 

lhes dá (ou deixa de dar), a fim de os alunos não serem os grandes afetados pelas evidentes e 

inescapáveis dificuldades que caracterizam o início da docência." (p.158) Essa ideia é 

defendida ainda por Rocha (2006) 

 
O processo de tornar-se professora traz a ideia de continuidade; e a transição 
de estudante para professora iniciante solicita tanto o apoio da instituição 
escolar quanto de um modelo de gestão pedagógica preocupado com a 
apresentação à professora iniciante de um mundo por ela conhecido que, na 
especificidade do momento que se encontra, chega como desconhecido 
(p.69). 
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O sentimento do "não saber", a suposta incapacidade para lidar com situações em sala de aula, 

é uma característica marcante observada em estudos sobre professores neste período de sua 

profissão. Em um estudo realizado por Monteiro (2006), sobre a sua própria prática enquanto 

professora iniciante, ela relata que  

 
A vergonha de assumir o "não saber", levava-me a tentar manter uma 
imagem de uma pessoa que sabia, sobressaindo-se assim, as histórias de 
fachada. Este sentimento de vergonha de não saber, essa tentativa de não 
frustrar as expectativas que outros têm do nosso trabalho é que nos remete a 
um estado de solidão (p.34). 
 

Esses sentimentos elucidados por Monteiro (2006) e em tantos outros trabalhos sobre 

professor iniciante, não são mencionados pelos professores de nossa pesquisa. A dificuldade 

do "não saber" não os manteve afastados, em estado de solidão, mas, ao contrário, os 

impulsionou a buscar em pessoas mais experientes uma ajuda para sua prática, como nos 

mostram os trechos das narrativas anteriores. 

 

Além dos desafios vivenciados por cada um dos professores, que constituíram o seu choque 

com a realidade, percebemos que cada um traz, em suas lembranças, vivências positivas, 

momentos nos quais "sobrevivem" a cada dia e "descobrem" motivos que os fazem 

permanecer na profissão e assim, vão se constituindo enquanto professores, num contínuo 

processo de desenvolvimento profissional. 

 
 

Pensar em desistir, nunca  pensei; depois que eu tomei gosto, nunca mais 
pensei em parar (Marília). 

 
Meus primeiros anos foram uma verdadeira escola e eu aprendi muito com 
os meus alunos, aprendi muito nos lugares que eu passei. Foi uma 
contribuição que, que eu imagino que em livro nenhum eu possa encontrar 
(Cristina). 
 
E eu agarrei com unhas e dentes a oportunidade e depois disso eu não parei 
mais, porque com o tempo fui conquistando meu espaço e fui mostrando que 
realmente eu fazia com amor, com dedicação e até hoje eu continuo nessa 
profissão e pretendo seguir em frente até eu chegar a ser uma professora de 
universidade, como eu gostaria (Cristina). 
 
Então, no início a maior dificuldade foi essa, mas tem todo encantamento.  
Passam assim as primeiras semanas, quando começa dar certo, quando você 
vê  - que é  lógico que é um nervosismo qualquer um que tá iniciando depois 
de ter formado tem aquela preocupação:  será que eu vou agradar? Vão 
gostar do meu trabalho? Todo mundo se pergunta isso, eu acredito que sim, 
né? -  Aí  depois você vai vendo como é que é a atuação,  aí vai vendo como 
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é que é a prática,  vai lidando com as dificuldades e aprendendo cada vez 
mais,  entendeu? (Rosa). 

 
 
Considerando o desenvolvimento profissional como um continnum, Nóvoa (1995c) destaca a 

importância das "redes de auto-formação participada" (p.26), nas quais  a interação com os 

pares e o diálogo entre os professores constituem momentos privilegiados de formação. 

Segundo ele, 

 
A troca de experiência e a partilha de saberes consolidam espaços de 
formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, 
simultaneamente, o papel de formador e de formado. O diálogo entre os 
professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da prática 
profissional. (p. 26) 
 

Essa reflexão trazida por Nóvoa (1995c) nos ajuda a pensar sobre os professores iniciantes, 

sujeitos desta pesquisa. Sabemos que a insegurança é uma característica geralmente presente 

nos professores em início de carreira e, por isso, muitos procuram a ajuda de professores mais 

experientes, o que nos é apresentado nos dois relatos anteriores e em tantas pesquisas que 

discutem esse tema. E, é partindo desta constatação que alguns países vêm criando programas 

de apoio ao professor iniciante, diante da percepção de que o desenvolvimento profissional é 

um continuum, portanto, é preciso dar suporte, apoio ao docente, quando esse deixa de ser 

estudante e passa a ocupar o cargo de professor. Experiências em alguns países, dentre eles o 

Brasil, foram apresentadas  no capítulo 1 desta dissertação. No entanto, o que se percebe é que 

são ainda experiências muito localizadas e pouco expressivas diante da necessidade latente de 

maior apoio ao professor em início de carreira.   

 

Contribui com essa nossa reflexão um trecho extraído de Silva (1997). Segundo ele 

 
 torna-se necessário que os professores principiantes sintam a necessidade de 
elaborar e desenvolver - em consonância com as características da 
comunidade escolar em que exercem a sua profissão - o seu próprio projecto 
de formação continuada [...] Será no seio da própria escola que o professor 
inexperiente encontrará o apoio necessário para continuar a sua formação 
através de um trabalho conjunto com um supervisor (p.59). 
 

Considerando a formação do professor como um continuum, chamamos a atenção para a 

importância do ambiente escolar como um lócus privilegiado de formação permanente ou 

continuada. Imbernón (2011) defende a formação centrada na escola, levando-se em conta o 

paradigma colaborativo entre os professores. A escola é considerada como "nicho ecológico 
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para o desenvolvimento e a formação" e o processo formativo dos professores passa pela 

valorização da “interdependência”, da “abertura profissional”, da “comunicação”, da 

“colaboração”, da “autonomia”, da “autorregulação e crítica colaborativa”(p.86). Essa 

premissa é ainda defendida por Moita (1995) "Ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe 

troca, experiência, interações sociais, aprendizagens, um sem fim de relações" (p.115). 

 

Portanto, mais uma vez vimos reforçar a importância e relevância de um trabalho coletivo, no 

interior nas escolas, que proporcione apoio aos professores iniciantes - seja na carreira, ou em 

uma nova escola, ou em novo segmento - possibilitando-lhes viverem de maneira mais amena 

e menos sofrida esse processo de iniciação; que as descobertas possam ser mais intensas, 

contribuindo para a permanência prazerosa na profissão.  
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   4.3 - As especificidades na EJA 

 
Era uma realidade completamente diferente (Cristina). 

 
 
Em suas narrativas, os professores participantes da pesquisa, mencionam alguns desafios 

enfrentados em sua entrada e trajetória docente na EJA, muitos deles relacionados às 

especificidades presentes nessa modalidade educacional.  

 

Nos últimos anos tem se efetivado no meio acadêmico uma discussão calorosa sobre as 

especificidades da EJA. De acordo com o significado da palavra, extraído do dicionário 

Aurélio B. de Holanda, especificidade é a "Capacidade de agir de modo específico ou 

produzir algo específico, particular." Diante disso, nos perguntamos: O que a Educação de 

Jovens e Adultos tem de específico, de particular? O que a difere dos demais segmentos de 

ensino? Pesquisas diversas têm tratado dessa temática (Soares, 2004, 2005; 2007; 2011; 

Soares e Pedrosa, 2013; Dias et.al, 2011; Porcaro, 2011a,b; Silva, 2010, dentre outras) 

demonstrando assim a sua existência e importância na constituição do campo de discussões 

sobre a Educação de Jovens e Adultos em nosso país. Dos dados coletados nesta pesquisa, 

através das narrativas dos professores, emergem especificidades da Educação de Jovens e 

Adultos, algumas delas relacionadas aos alunos.  

 

 4.3.1- Especificidades dos alunos da EJA 
 

Quando falamos em especificidades dos alunos da EJA nos referimos à diversidade de 

sujeitos, com faixas etárias, raça, gênero, aspectos socioculturais, concepções de mundo e 

expectativas de vida diferenciados, dentre tantos outros aspectos que os particularizam.  

 
Nas narrativas de nossos professores, vários trechos traduziram especificidades dos alunos da 

EJA, o que passaremos a abordar a seguir.  

 

Uma dimensão percebida que demonstra uma especificidade dos alunos da EJA é a da 

importância e valorização dos estudos demonstrados, especialmente, pelos alunos adultos e 

idosos, o que é visto com apreço e satisfação pelos professores 
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eu gosto muito porque são alunos que realmente estão lá pra aprender, são 
entusiasmados, gostam de aprender (Cristina). 

 
é muito compensador de trabalhar com um grupo de pessoas que querem 
estudar, que querem mostrar para a sociedade que são alguém, que são 
alguma coisa, que não precisam mais chegar na fila e pôr o dedo, que por 
pior letra que tenha, mas ele assina o nome dele (Marília). 
 
e eles não perdem a vontade de ir lá assistir minha aula, e tem gente que fala: 
"meu negócio é aprender a ler, eu quero aprender a ler" (Paula). 
 
Os outros (adolescentes) não frequentam tanto, mas eles (adultos e idosos) 
vêm de segunda a sexta com o caderninho debaixo do braço, entendeu? 
Então assim,  aquele negócio é muito interessante, porque você trabalha com 
quem quer mesmo (Rosa). 
 
Eles estão na escola porque eles querem buscar o tempo que eles não 
conseguiram terminar, né? (Rosa). 

 

Nessas falas, a importância atribuída à escola, pelo aluno adulto e idoso, é materializada, 

principalmente, no ato de ler e escrever. Esta é a grande busca dos adultos e idosos das classes 

de EJA. Abreu (1995), assim como outros autores, afirma a função social da leitura e seu 

aspecto inclusivo, nos ajudando na compreensão do desejo/necessidade desses alunos. 

 
A leitura tem sido, historicamente, um privilégio das classes dominantes; sua 
apropriação pelas classes populares significa a conquista de um instrumento 
imprescindível não só à elaboração de sua própria cultura, mas também à 
transformação de suas condições sociais (p.48).  

 
Em uma pesquisa desenvolvida em São Paulo, com uma população jovem e adulta, de 15 a 54 

anos, com o objetivo de identificar práticas de alfabetismo, representações e valores 

associados a essas práticas, Ribeiro (2008) constata que "os sujeitos com os graus mais baixos 

de alfabetismo, todos eles de origem rural, sempre evocam a escola como única referência de 

práticas letradas" (p.49). Essa constatação é interessante, no sentido de nos oferecer pistas 

para compreender a importância que os adultos e idosos atribuem à escola.  

 

Os usos da leitura e da escrita têm sido imprescindíveis em nossa sociedade atual, mas é 

importante refletirmos se as práticas docentes têm possibilitado a conquista de direitos por 

parte desses alunos que, historicamente, foram excluídos e marginalizados. Isso é alertado 

pelos professores Pedro e Cristina, ao mencionarem atividades de reflexão que proporcionam 

aos seus alunos. 
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[...] colaborou pra que eu pensasse o quanto era importante o 
desenvolvimento de ideias políticas na cabeça do ser humano (Pedro). 
 
[...] Então o trabalho é bem diferenciado e, eu creio que seria um trabalho 
mais de formação do cidadão de, de exigir direitos, de se cumprir com 
deveres, de fazer a diferença no mundo, do que propriamente se apegar aos 
conteúdos (Cristina). 
 
 

Considerando esse processo de politização na educação Paulo Freire defende em suas obras 

uma educação comprometida com a libertação e emancipação do ser humano. Jardilino 

(2003), refletindo sobre a vida e obra de Freire diz que  

 
ele procura a partir de seu trabalho de assessoramento pedagógico aos 
considerados analfabetos, motivá-los para a reconquista de seus direitos 
através da conquista da palavra, da leitura e da escrita. Em suma, da 
reconquista de sua voz (p.60). 
 

É dessa motivação tão necessária que estamos falando e a qual defendemos, como prática 

pedagógica coerente aos objetivos educacionais que queremos alcançar com os alunos da 

EJA. Soares e Pedroso (2013) corroboram essa ideia ao afirmarem que  

 
é preciso considerar que a experiência vivenciada por educandos e 
educadores pode se constituir em um eixo propício para a leitura crítica do 
mundo e para a construção de uma visão reflexiva que vá além do instituído, 
possibilitando a emergência do novo (p.257). 
 

Outra especificidade dos alunos da EJA, identificada nas narrativas dos professores, é a 

diversidade etária dos alunos. Uma alteração ocorrida na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, nº  9.394/96 (BRASIL, 1996), no Art. 38, parágrafo  1º, reduziu a idade mínima 

para exames de suplência, de 18 anos para 15 anos, no Ensino Fundamental e de 21 anos para 

18 anos, no Ensino Médio. Com isso, assistimos a um fenômeno de juvenilização crescente na 

EJA, alterando assim o perfil etário dos alunos. Em uma mesma sala podem conviver alunos 

adolescentes, jovens, adultos e idosos.  

 
Como consequência da diversidade etária, um elemento trazido ainda pelas professoras 

Marília e Rosa é a diferenciação de expectativas e formas de encarar a educação pelos alunos, 

se constituindo em um desafio ao trabalho docente.  
 
Tem bastante atrito, porque os mais velhos vêm para estudar, eles querem 
aproveitar tudo, igual uma esponja, eles querem sugar o que você tem para 
oferecer, os mais novos têm desinteresse, é  celular, é falação, é brincadeira, 
é borrachinha, eles não têm o interesse que o mais velho vem buscar. Aqui 
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então eu vejo assim, que deveriam fazer outro EJA para estes meninos de 16 
anos e deixar os mais velhos buscar o que eles estão buscando. "Ah, vou 
parar porque os meninos fazem muita bagunça, entendeu?" É isso que eles 
falam.  Acho que  tem que criar uma forma de segurar este pessoal que já... 
não teve oportunidade lá atrás, porque não tinha escola perto ou o pai não 
deixou estudar e agora tá buscando...  aí tem bastante atrito (Marília). 
 
[...] os adolescentes, eu não sei se é de 15 ou 16 anos e eles, o probleminha 
deles, é que muitas coisas que às vezes você fala, eles já sabem aí não têm 
paciência. Com isso, você tem que se desdobrar para passar uma coisa pra 
eles e uma coisa para os outros mais velhos. Como é que você vai fazer? 
Cada um com o seu limite, cada um com o seu tempo, você tem que respeitar 
o tempo de cada um. E adolescente é afobado, gosta de tudo na hora – "já 
terminei agora vou sair" - aí eu falo – não,  não, não, nós vamos discutir 
sobre isso – Como é que você atende todos? Como é que você vai fazer? Em 
cinquenta minutos, como é que você vai fazer com os dois? Você tem que 
pensar muito o que vai fazer;  a gente procura,  lógico, ver o que poderia ser 
feito (Rosa). 
 
uma dificuldade da EJA é porque o mundo deles (dos adolescentes) é 
diferente, eles estão ali porque às vezes não valorizam ainda a educação. 
Infelizmente não acham que é tão importante o estudo, acham aquilo uma 
chatice e os outros estão ali porque querem (Rosa). 
 

É importante voltar nossa atenção para o fato de que os alunos da EJA são diversos, com 

identidades plurais, não podendo, portanto, ser considerados em sua "condição monolítica de 

aluno", como salienta Dias et al (2011, p.63). No entanto, essa comparação entre idades, jeitos 

de ser e expectativas dos alunos é recorrente entre os professores. Nesta comparação 

sobressaem ainda os aspectos relacionados a afetividade. Segundo a professora Marília, os 

alunos adultos e idosos são afetuosos, carismáticos, o que não se percebe por parte dos jovens 

e encara a atitude dos jovens como "uma coisa doida". 

 
Afetividade, eu vejo o EJA como afetividade mesmo, porque todo mundo 
tem praticamente... a não ser os mais jovens, os meninos de 16 anos ainda 
estão naquela coisa doida lá..., mas o pessoal de vinte e cinco anos para 
frente nó... (Marília). 
 
 

Carrano (2006), ao discutir os achados de uma pesquisa realizada com professores da EJA, 

chama a atenção para o fato de que a nossa juventude mudou, assim como a sociedade 

mudou. A juventude de hoje manifesta uma multiplicidade de percepções, desejos e 

necessidades, criando assim, culturas juvenis e não uma única cultura. Essa diversidade gera 

na sociedade e, especificamente em nossas escolas, uma dificuldade em dialogar com os 

jovens e compreendê-los. E, essa dificuldade é manifestada claramente pelos professores. A 

pesquisa mostra ainda que a visão de mundo, de presente e de futuro, é também diferenciada 
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entre jovens e adultos/idosos. As perspectivas, os anseios e as expectativas dos jovens perante 

a sociedade e a escola se diferem bastante. As percepções em torno do trabalho e dos projetos 

de vida são, certamente, muito diferentes das do público adulto e idoso. 

 
Diante destas colocações e reflexões em torno da identidade e cultura juvenis, Carrano (2006) 

aponta para a necessidade dos professores procurarem compreender esses jovens, através do 

diálogo, buscando integrá-los a um projeto educativo que leve em consideração as suas 

especificidades. 

 
O educador atento precisa ser capaz de indagar o que os grupos culturais da 
juventude têm a nos dizer. Não estariam eles provocando-nos – de muitas e 
variadas maneiras – para o diálogo com práticas culturais que não encontram 
espaço para habitar a instituição escolar? Aquilo que consideramos como 
apatia ou desinteresse do jovem não seria um desvio de interesse para outros 
contextos educativos que poderíamos explorar, desde que nos dispuséssemos 
ao diálogo? (p.160). 
 

 
Contribuições para esse debate são trazidas também por Dayrell (2007) ao defender a ideia da 

existência de uma nova condição juvenil no Brasil, própria em nossa atualidade. Reflete, 

nesse sentido, que a relação do jovem com a escola tem se tornado cada vez mais tensa: por 

um lado a escola acusa os alunos de hedonismo e os jovens, por sua vez, veem a escola como 

apenas uma obrigação (necessidade do diploma), mas totalmente alheia aos seus interesses. 

Neste sentido, o autor percebe que esse impasse é fruto das transformações sociais que temos 

vivenciado e que se faz necessária uma transformação nas posturas e práticas educativas a fim 

de atender, de maneira mais coerente, às necessidades e aos anseios da juventude. 

 
se a escola se tornou menos desigual, continua sendo injusta. E assim é, 
devido, em grande parte, ao fato da escola e seus profissionais ainda não 
reconhecerem que seus muros ruíram, que os alunos que ali chegam trazem 
experiências sociais, demandas e necessidades próprias. Continuam lidando 
com os jovens com os mesmos parâmetros consagrados por uma cultura 
escolar construída em outro contexto (p.1125). 
 

Os profissionais reconhecerem que os “muros da escola ruíram” - Dayrell (2007) -  implica 

lidarem com as representações sociais que carregam, que trazem na constituição da própria 

profissão. Arroyo (2011) questiona e responde:  

 
Por que resistimos tanto a perceber que essa criançada e moçada não eram 
mais as mesmas? Por que teríamos que rever nossas imagens profissionais. 
Redefinir imaginários dos alunos exige redefinir imaginários da docência e 
da pedagogia (p.11). 
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Além de compreender melhor a condição juvenil - suas necessidades, expectativas, desejos, 

visão de mundo - ao professor da EJA é apresentado um outro desafio que é o de conciliar as 

especificidades desse aluno jovem às especificidades do aluno adulto e idoso. Para Carrano 

(2006), também a superação desse desafio passa pela transformação da postura do educador, 

de suas representações sociais.  

 
À escola impõe-se o desafio de derrubar os muitos muros materiais e 
simbólicos que foram construídos ao longo da história e que, em última 
instância, são os principais responsáveis pelas interferências na comunicação 
entre os jovens alunos, seus colegas mais idosos e seus professores (p.155). 
 

Trata-se, portanto, de um grande desafio a ser superado pelos educadores da EJA; sabemos o 

quanto é difícil lidar com o conflito geracional surgido nas salas de aula e que o mesmo 

precisa ser amenizado a fim de assegurar a aprendizagem e a permanência de todos os alunos 

na escola. Destacamos, nesse contexto, a importância de se investir na formação inicial e 

continuada dos professores, o que lhes possibilitaria práticas docentes mais coerentes com a 

realidade escolar com a qual se deparam cotidianamente. Segundo Soares e Pedroso (2013)  

 
a tarefa imputada aos educadores de alunos jovens e adultos exige deles um 
perfil plural, múltiplo e, mais do que isso, flexível, movediço. Assim, em 
razão desse perfil diferenciado, torna-se imperativo indagar sobre os desafios 
inerentes à formação do educador de jovens e adultos (p.253). 

 
Voltemos a uma questão relacionada à valorização dos estudos, principalmente por parte dos 

adultos e idosos, a fim de analisarmos uma fala importante da professora Paula. Ela menciona 

o  compromisso de seus alunos com a escola, alunos estes, da zona rural e todos com idade 

superior a 30 anos. 
 

medo de ter uma falta, eles não querem faltar, eles querem estar ali sempre 
presentes, é um compromisso (Paula). 
 

Segundo essa professora, o interesse do aluno precisa ser reavivado constantemente através da 

motivação por parte da escola; isso é importante para a sua permanência, já que ele tem a 

liberdade de sair da escola a qualquer momento. 

 
o aluno da EJA já tem dificuldade, porque você vê que a grande maioria que 
está ali, trabalhou o dia inteiro, não é um trabalho fácil, ainda mais lá na 
onde que eu estou, que é zona rural, então se o aluno sabe que vai estudar, 
ele chega lá cansado, mas ele tem que ter uma motivação, que se não tiver, 
ele vai dois, três dias e não volta mais (Paula). 
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Essa ideia nos é trazida ainda pela professora Marília: 
 
os alunos já desistiram uma vez ou não tiveram oportunidade, então o 
professor tem que cativar para que eles continuem... eles têm muitos sonhos, 
mas desistem muito fácil também, então não é facilitar para eles, mas é uma 
visão diferente de conduzir (Marília). 
 
 

A importância dessas falas reside no fato de apontar para a necessidade da escola rever o seu 

papel, o currículo, as estratégias de ensino, enfim, de se avaliar constantemente, a fim de 

evitar que mais uma vez o aluno da EJA seja excluído do sistema educacional. Para Silva 

(2010),  

 
As pessoas jovens e adultas, ao retornarem aos espaços de educação formal, 
carregam consigo marcas profundas de vivências constitutivas de suas 
dificuldades, mas também de esperanças e possibilidades, algo que não 
deveria ficar fora do processo de construção do saber vivenciado na escola 
(p.66).   

 

Em uma discussão sobre evasão de alunos da EJA, Oliveira (1999), sem desconsiderar os 

aspectos socioeconômicos que, muitas vezes, provocam a saída dos alunos da escola diante da 

necessidade do trabalho, afirma que "os altos índices de evasão e repetência nos programas de 

educação de jovens e adultos indicam falta de sintonia entre essa escola e os alunos que dela 

se servem" (p.62). Segundo ela, os jovens e adultos da EJA têm um lugar social marcado pela 

sua condição enquanto excluídos da escola regular. Essa pesquisadora procurou investigar as 

seguintes questões:  

 
há ou não diferenças no funcionamento psicológico em geral, e no 
funcionamento cognitivo em particular, de sujeitos pertencentes a diferentes 
grupos culturais? No caso específico aqui examinado, os jovens e adultos de 
que nos ocupamos, enquanto sujeitos de conhecimento e aprendizagem, 
operam de uma forma que é universal ou que é marcada por uma pertinência 
cultural específica? (Idem, p.63) 

 

Para responder a essas questões, a autora recorre a três abordagens: A primeira, advinda da 

mentalidade do séc. XVI, quando da descoberta de outros povos. A prevalência de uma visão 

etnocêntrica atribui às diferenças no funcionamento intelectual, a origem cultural das pessoas. 

A segunda abordagem ignora as diferenças culturais e "busca a compreensão dos mecanismos 

psicológicos que fundamentam o desempenho de diferentes sujeitos em diferentes tarefas, 

dirigindo-se à investigação daquilo que é comum a todos os seres humanos" (Ibdem, p.63). Já 

a terceira abordagem, defendida pela autora como a mais coerente para explicar o 
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funcionamento psicológico é a teoria histórico-cultural, na medida em que faz relação entre 

pertencimento cultural e cognição.  

 

Como se pode perceber, estudos têm sido desenvolvidos no sentido de compreender como os 

alunos de classes de EJA aprendem. Concordamos com a afirmação de que jovens e adultos 

são sujeitos de conhecimento e aprendizagem (Oliveira, 1999). Com isso, podemos superar a 

concepção de que a evasão do aluno se deve somente a questões pessoais, eximindo a escola 

de qualquer falta. É imprescindível que os professores estudem e discutam sobre essas 

questões, a fim de superarem o senso comum que diz que o aluno da EJA é incapaz, tem 

dificuldades, não aprende e tantas outras expressões comuns no dia a dia em uma escola de 

EJA. 
 

Contribui com essa reflexão uma citação de Freire (1997) na qual destaca a necessidade de 

uma formação do professor que lhe possibilite fazer a leitura da turma na qual está atuando, e 

compreender realidades diversas, que trazem uma identidade cultural. Defende uma formação 

de professores "para 'leitura' da classe de alunos como se esta fosse um texto a ser decifrado, a 

ser compreendido" (p. 45). 
 

Nas narrativas dos professores identificamos ainda a percepção de um sentimento de 

incapacidade, manifestado pelos alunos. Vejamos: 

 
muitas das vezes pararam de estudar durante um bom tempo e que eles 
querem, eles têm vontade de aprender, mas eles já acham que estão mais 
velhos. Então, eles já se sentem um pouco incapazes. E aí a gente tem que 
mostrar pra eles que não é verdade, que nunca é tarde pra aprender e que eles 
têm muita experiência,  muita bagagem que eles trazem com eles que no 
caso seria a leitura do mundo. E que eles simplesmente vão unir essa leitura 
de mundo que eles têm à leitura de palavras (Cristina). 
 
 

Lafin (2012) afirma que este estigma de inferioridade desenvolvido pelos alunos é 

consequência de uma história de vida marcada pela exclusão, algo que interfere na forma 

como eles se veem na atualidade. 

 
O sujeito jovem/adulto, ao ter convivido apenas com uma noção de fracasso 
na sua relação escolar com o saber, e percebê-lo como uma falta sua, 
visualiza uma concepção de escola identificada como aquela que o excluiu e 
à qual não atribui significação positiva. Além disso, nessa relação truncada 
que estabelece com o saber, constrói uma imagem desvalorizada de si, 
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construída na sua relação escolar com o saber valorizado socialmente. Desse 
modo, essa imagem não está no sujeito em si, mas se constrói na distância 
em que ele percebe estar em relação a esse saber (p. 222). 
 

Cabe-nos pensar se esse sentimento de inferioridade não estaria sendo reforçado pela visão de 

muitos professores acerca do processo de aprendizagem de seus alunos, considerando-os 

como incapazes. Entretanto, vale salientar que, na análise das narrativas dos professores 

sujeitos desta pesquisa, visões preconceituosas com relação aos jovens e adultos não foram 

identificadas. Ao contrário, localizamos vários trechos nos quais os professores buscam 

valorizar e elevar os seus alunos, como nos mostram os depoimentos a seguir: 

 
é rica a troca de experiência. É muito rico você trabalhar com quem quer. 
Muito gratificante. É gratificante pra gente porque eles falam da experiência 
deles, isso torna a aula mais rica. [...] (Rosa). 
 
você trabalha com mais gosto;  mesmo o retorno não sendo tão intenso igual 
dos meninos menores - porque eles têm mais dificuldades, tem uma vida de 
luta pela frente - mas você vê que há interesse, então isto é gratificante. A 
gente fica satisfeita de ver o trabalho, o resultado do trabalho (Marília). 
 
então eles já se sentem um pouco incapazes. E aí a gente tem que mostrar 
pra eles que não é verdade, que nunca é tarde pra aprender e que eles têm 
muita experiência, muita bagagem que eles trazem com eles que no caso 
seria a leitura do mundo. E que eles simplesmente vão unir essa leitura de 
mundo que eles têm à leitura de palavras (Cristina). 

 

Retomando as narrativas, um elemento marcante explicitado pelos professores é o bom 

relacionamento com seus alunos, o respeito a eles dispensado. 
 

...eles gostam muito de contar da vida deles, então você fica muito mais 
amiga, vamos dizer assim... por causa da faixa etária também, mas você fica 
muito próxima deles muito rápido, então se eles forem com sua cara  então, 
eles chegam, contam os problemas deles (Marília). 
 
tem uma turma de adolescentes que ainda tão meio... , mas a turma maior de 
adulto que querem estudar mesmo e tem assim... o maior... o maior respeito 
pelo professor, que é uma coisa que a gente via antigamente, então este 
pessoal mais velho vê a gente como uma porta pro futuro, tem aquele 
respeito pela professora, falam com educação, então eu achei isto super... um 
resgate... superbacana... (Marília). 
 
eu sou educadora, então eu respeito todos eles. Procuro respeitá-los, procuro 
atendê-los da melhor maneira possível. Não vou falar que a gente faz o 
impossível, porque às vezes a gente tem limitações. Mas, eu sempre procuro 
respeitá-los, né? Você já vai conhecendo eles, vai sabendo que um é de um 
jeito e que o outro é de outro... (Rosa). 
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Esse relacionamento entre professor e aluno faz parte das concepções defendidas na obra de 

Tardif (2002). Segundo ele, o trabalho interativo, no qual o professor (trabalhador) se 

relaciona intimamente com o seu objeto (aluno) dá sentido à sua experiência docente através 

dos saberes envolvidos nesta relação. Freire (1997) defende uma relação dialógica entre 

educando e educador e deixa um legado importante para todos os que se dedicam à docência: 

"É impossível ensinar sem essa coragem de querer bem, sem a valentia dos que insistem mil 

vezes antes de uma desistência. É impossível ensinar sem a capacidade forjada, inventada, 

bem cuidada de amar"( p.8).    

 

Portanto, pouco nos adianta reconhecer que o aluno da EJA tem especificidades e até 

conhecê-las, se não nos dispusermos, enquanto educadores, a trabalhá-las encarando a 

educação como prática libertadora e emancipatória.  

 

 

 4.3.2 - Do material didático, da prática pedagógica e da formação docente 
 
Eu não percebo esse investimento, essa vontade de se criar uma forma mais 
interessante, mais dinâmica de trabalhar com esses alunos da EJA (Cristina). 

 
 

Dentre os desafios explicitados nas falas dos nossos professores, participantes desta pesquisa, 

um deles se relaciona à carência de material didático específico, adequado aos alunos da 

Educação de Jovens e Adultos, bem como à insuficiência de investimentos de maneira geral, 

nessa modalidade de ensino. 

 
é pouco material que a gente vê e muitas das vezes não condiz com a 
realidade dos alunos. E a gente sabe que existe um diferencial entre esses 
alunos e os alunos de outros segmentos (Cristina). 

 
não é facilitar para eles, mas é uma visão diferente de conduzir, material 
mesmo, material didático ou um outro material concreto. Você vai levar 
coisa de menino para trabalhar com os grandes? E o interesse deles? 
(Marília). 

 
dificuldades eu vejo muitas, porque como a gente conhece os dois lados - 
vamos dizer assim - a gente vê mais investimento na escola regular - vamos 
dizer assim - nas escolas de primeira a quarta série e o EJA parece que... eu 
sinto que é uma coisa que tá começando, têm muito tempo, mas eu sinto que 
não têm aquele olhar tão profundo, aquele olhar tão assim... de mais 
investimento, de mais... de coisas melhores (Marília). 
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eu não percebo esse investimento, essa vontade de se criar uma forma mais 
interessante, mais dinâmica de trabalhar com esses alunos da EJA (Cristina). 
 
a tecnologia é um desafio que a gente tem. [...] como você vai fazer isso, 
filtrar as informações todas, ver o que você pode fazer,... porque senão acaba 
que aquela meninada fica toda desinteressada, né? Aí como você vai lidar 
com isso, como você vai lidar com esta situação né? Às vezes, a educação 
não te dá o material necessário, você tem que ir para o quadro com pó de giz 
mesmo, e às vezes os meninos não entendem isso, você tem que conversar 
com eles, né? (Rosa). 

 

Sabemos o quanto essas falas traduzem a realidade da Educação de Jovens e Adultos em 

nosso país. O processo de reconhecimento da EJA enquanto modalidade educativa de direito 

encontra-se ainda em construção. Não podemos ignorar, é claro, os avanços que esta 

modalidade já alcançou em sua história, mas ainda muitos são os desafios encontrados. Paiva 

(2009) tece críticas às políticas educacionais de EJA, afirmando que "desigualdade e exclusão 

de toda sorte na sociedade brasileira e a perspectiva de instituição de direitos definem, em 

verdade, a realidade da EJA, exigindo que o foco em processos educativos esteja pois, na 

diversidade de sujeitos" (p.212).  

 

Refletindo especificamente sobre materiais didáticos disponibilizados à EJA, através de 

programas educativos diversos, Vóvio (2008) destaca que visam  

 
atender a grupos de baixo poder aquisitivo que não têm condições de arcar 
com a compra de livros ou outros materiais didáticos, contam muitas vezes 
com professores leigos ou que trabalham em vários turnos e têm pouco 
tempo para preparar aulas e pesquisas materiais (p. 126).  
 

A autora salienta ainda a escassez de livros didáticos e paradidáticos disponíveis para a 

prática docente na EJA, o que é agravado ao se constatar que a formação inicial dos 

professores não contemplou ou, contemplou de maneira insatisfatória disciplinas voltadas 

para a EJA.  

 

A percepção dos professores acerca da inadequação do material didático que geralmente é 

oferecido à EJA demonstra a compreensão que possuem de que a prática pedagógica na EJA 

deve ser diferenciada em relação ao ensino regular. Isso foi observado em algumas das falas 

anteriores e nas que se seguem: 

 
você não vai trabalhar como se você tivesse trabalhando com fundamental na 
EJA. Na EJA são os adultos, então, você vai trabalhar o que é importante 
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para eles no dia a dia.[...] São pessoas mais adultas, têm muita experiência e 
muitas histórias para contar sobre sua família e que querem aprender mais 
(Rosa). 
  
então era uma realidade completamente diferente, e até mesmo eu percebi 
que a didática teria que ser diferente. Porque a EJA compreende alunos que 
pararam de estudar, alguns que tinham vinte anos, trinta anos que não 
estudavam mais e não poderia ser da mesma forma o trabalho. A gente sabe 
que existe um diferencial entre esses alunos e os alunos de outros segmentos 
(Cristina). 

 
A compreensão das especificidades da EJA, associada à necessidade de uma prática 

pedagógica diferenciada, despertam em muitos professores uma angústia por não saberem 

como lidar com essa diferenciação e como implementar uma prática coerente com as reais 

necessidades do alunado da EJA. Dentre os desafios que essa prática diferenciada impõe, a 

professora Rosa destaca as especificidades de aprendizado do aluno da EJA, comparando-o ao 

aluno do ensino fundamental regular. 

 
[...] porque são adultos que não vão "pegar"  como se fosse o fundamental. 
Então você tem que ir ao encontro do que eles querem, dentro do que eu 
puder fazer, lógico, ninguém é mágico, né ?, mas, pelo menos, entender 
(Rosa). 
 

E, continua: 
 
umas coisas que você acha que eles já sabem, que já conhecem - porque às 
vezes a gente pensa assim - mas não é bem assim...  Tem uns que escrevem 
até na metade da linha, não têm noção de espaço, aí você tem que explicar 
tudo detalhadamente... (Rosa). 
 

A discussão feita anteriormente, quando tratávamos das especificidades do aluno da EJA e 

mais precisamente sobre o desenvolvimento intelectual do adulto, tendo como base o estudo 

de Oliveira (1999), contribuiu para a compreensão dessas falas dos professores que acabamos 

de ler. É preciso salientar aqui dois pontos: a nossa defesa de que existem especificidades no 

modo de aprender de crianças e adultos, e o nosso repúdio à ideia, muitas vezes presente nas 

visões preconceituosas sobre a EJA, de que o aluno dessa modalidade é inferior ou incapaz.  

Uma das essências da pedagogia de Freire, que precisamos considerar como um legado, está 

na valorização do conhecimento que cada aluno traz, nas potencialidades do sujeito, seja 

criança, jovem, adulto, idoso. 

 

Dando continuidade às nossas análises, trazemos agora outro desafio apresentado por Cristina 

e Rosa, relacionado à proposta pedagógica.  
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talvez a dificuldade de transferir alguns conteúdos que fazem parte do 
currículo e que de alguma forma ficava difícil de mostrar realmente como 
eles iriam aplicar esses conteúdos na prática. Quando a gente fala, por 
exemplo, das questões gramaticais, quando a gente fala de uma concordância 
de uma oração subordinada, de um sujeito, de um predicado, de um verbo. 
Então eu tinha... essa insegurança, porque eu imagino que eles, por dentro 
falavam: Mas, pra que aprender esse tipo de coisa? Então eu tinha uma certa 
insegurança como que eu iria transferir esses conteúdos pra esses alunos 
(Cristina). 
 
você tem que se desdobrar para passar uma coisa pra eles e uma coisa para 
os outros mais velhos. Como é que você vai fazer? Cada um com o seu 
limite, cada um com o seu tempo, você tem que respeitar o tempo de cada 
um (Rosa). 

 
Percebemos que Cristina se refere à transposição didática. Transformar o objeto de 

conhecimento em objeto de ensino se constitui em um desafio para essa professora, algo que 

se torna ainda mais difícil em uma sala de aula na qual há diversidade etária de alunos, como 

salienta Rosa.  

 
A professora Cristina traz um elemento importante para a discussão da relevância e 

significado dos conteúdos escolares para os alunos da EJA 

 
 

eu acho que a gente tem que tentar unir o conteúdo à realidade que eles 
vivem. Pra que eles possam perceber que aquilo que eles tão aprendendo vai 
ser aplicado na vida deles, no cotidiano, no dia a dia (Cristina). 
 

Soares e Pedroso (2013), defendendo a ideia de se trabalhar a partir da diversidade cultural 

dos educandos da EJA, afirmam que “desenvolver metodologias apropriadas aos jovens e 

adultos é estabelecer nexos entre os interesses e as necessidades dos mesmos e a realidade na 

qual estão inseridos” (p.220). 

 

Na realização de um estado da arte acerca de pesquisas que discutem currículo e práticas 

pedagógicas na EJA, no banco de dados da ANPED, GT 18, no período de 1998 a 2008, 

Pedroso et.al (2011) fazem uma afirmação interessante: “para que a aprendizagem seja 

significativa, é fundamental que o conhecimento construído parta da realidade dos estudantes, 

mas principalmente a ela retorne” (p.205). A realidade, muitas vezes marcada por 

marginalização, exclusão, opressão e exploração, a que muitos dos alunos da EJA estão 

submetidos, encontra no conhecimento construído/sistematizado um aliado para a sua 

transformação; daí o caráter transformador, emancipatório da educação. Portanto, um grande 

desafio é o desenvolvimento de um currículo que vise à emancipação dos sujeitos, com 
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conteúdos e metodologias adequadas, com intervenções pedagógicas apropriadas ao universo 

desses educandos. 

 

Para Oliveira (1999), o desafio é real em decorrência da forma como a EJA se encontra 

presente em nosso sistema escolar, em nossas escolas 

 
a adequação da escola para um grupo que não é o “alvo original” da 
instituição. Currículos, programas, métodos de ensino foram originalmente 
concebidos para crianças e adolescentes que percorreriam o caminho da 
escolaridade de forma regular (p. 61). 
 
 

Ou seja, esse lugar marginal que a EJA ocupa ainda hoje em nossa sociedade compromete a 

qualidade do trabalho que nela se desenvolve. 

 

As constatações acerca dos desafios vivenciados pelos professores no trabalho com a EJA são 

associadas pelos sujeitos da nossa pesquisa às fragilidades de sua formação e à condição 

docente. 

 
podia ter mais coisas, mais cursos para professores, mais…. conscientização 
mesmo para os professores de EJA, que eles têm que trabalhar diferente, que 
eles têm que ser professores diferentes, porque eles não podem criar evasão; 
os alunos já desistiram uma vez ou não tiveram oportunidade, então o 
professor tem que cativar para que eles continuem…. eles têm muitos 
sonhos, mas desistem muito fácil também, então (Marília). 
 
A gente não vê cursos, pelo menos eu nunca fiz um curso específico pra ser 
professora da EJA (Cristina). 
 
a gente vê muito pouco de educação no curso de História, menos 
ainda de EJA (Pedro). 
 
 

A discussão sobre a formação do professor para a EJA tem sido recorrente no meio 

acadêmico, bem como tem se constituído em uma pauta de discussão nos fóruns de EJA, no 

Brasil, como um todo. Um dado alarmante do INEP 2007 nos é apresentado por Romanowski 

(2010) acerca da formação de professores em diferentes níveis e modalidades de ensino. No 

que se refere aos professores da Educação de Jovens e Adultos, os dados apresentados 

revelaram: 214.000 professores atuavam, na época, na EJA. Desses professores, 400 possuíam 

apenas o ensino fundamental incompleto; 2000 tinham ensino fundamental completo; 78.000 

tinham ensino médio e 143.500 o ensino superior. Ou seja, 80.400 professores atuavam na 

EJA sem a formação superior, o que é considerado um número elevadíssimo, demonstrando a 
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precariedade da formação inicial dos professores em nosso país. Os dados do INEP de 2012 

nos mostram algumas variações. Vejamos: atuam, nesse período, 290.892 professores na 

Educação de Jovens e Adultos. Desses professores, 562 possuem somente o Ensino 

Fundamental; 36.559 possuem apenas o Ensino Médio, sendo que desse número, 123.581 

possuem curso de magistério; no que se refere ao Ensino Superior, os dados nos mostram que 

216.509 professores o possuem.  

 

O gráfico a seguir nos ajuda a visualizar melhor esses dados e inferir que a formação dos 

professores da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, nos últimos anos, tem melhorado no 

que se refere aos níveis de ensino, pois diminuiu consideravelmente o número de professores 

que possuíam apenas ensino fundamental e médio e aumentou o número de professores com 

curso superior.  
                                   

GRÁFICO   25 - Níveis de formação do professor da EJA no Brasil 2009/2012 

 
                Dados organizados pela autora com base nas informações coletadas em Romanowski (2010) 

Embora essa mudança seja significativa no cenário da formação docente, não podemos deixar 

de considerar que destes 216.509 professores com ensino superior, os dados do INEP 2012 

nos mostram que 188.503 fizeram uma licenciatura e 28.006 não fizeram licenciatura, embora 

desse montante, 14.520 cursaram uma complementação pedagógica. Há de se considerar 

ainda, que as especificidades existentes na Educação de Jovens e Adultos trazem a 

necessidade latente de uma formação mais específica e centrada nesse universo dos 

educandos. 

 



127 
 

Concluindo nossas análises sobre os desafios encontrados pelos professores da EJA no devir 

de sua docência, recorremos a Porcaro (2011b), que em sua tese de doutorado investigou a 

formação do professor da EJA, procurando identificar quais são os desafios que esse docente 

enfrenta na construção de sua profissionalidade. Dentre os resultados de tal estudo, 

destacamos os que se aproximam dos dados obtidos em nossa pesquisa: dificuldade 

encontrada pelos professores em conciliar os diferentes interesses dos alunos; dificuldade em 

relacionar o conteúdo curricular à realidade dos educandos, falta de uma formação específica 

para atuação nessa modalidade; heterogeneidade quanto à faixa etária, expectativas e níveis de 

aprendizagem dos alunos em uma mesma sala, dentre outros. O estudo de Porcaro (2011b) 

corrobora esses apontamentos com os resultados encontrados nessa pesquisa, demonstrando 

que os desafios vivenciados pelos professores da EJA não são localizados, não são específicos 

de um determinado grupo ou região, mas estão presentes na vivência da docência de muitos 

professores em nosso país. 

 

   4.4 - Desafios? Sim, mas com descobertas e permanências. 

Por que eu não a descobri (a EJA) antes? (Marília) 

 

A vivência da docência é singular para cada professor; a sua permanência ou desistência 

depende de uma série de fatores. Discutindo sobre professor iniciante, Corsi (2006) realça que 

há formas diferenciadas de viver e encarar a profissão nos primeiros anos da docência.  

 
As dificuldades com as quais os professores se deparam ao se iniciar na 
profissão são diversas e são sentidas por eles de diferentes maneiras, às 
vezes como ponto de reflexão, de mudança, outras como desencadeadoras de 
sentimentos fortes, chegando ao desencanto e até mesmo ao rompimento 
com a profissão (p. 64). 

 

Essa afirmativa é de suma importância para a compreensão de vários trechos da narrativa do 

professor Pedro um dos professores iniciantes na carreira e na EJA e que na época em que 

participou da pesquisa estava somente estudando. Vejamos:  

 
[…] financeiramente não é nada interessante; financeiramente só não, 
politicamente não é nada interessante, porque se eu voltar hoje, mesmo que, 
por exemplo, se eu vencer o concurso agora – estou esperando ser ou não 
convocado -  eu vou voltar pra escola onde eu vou enfrentar os mesmos 
problemas políticos que eu enfrentei no meu começo, entendeu? Não é só 
voltar e ter um cargo, mas ganhar menos que uma bolsa de estudos do 



128 
 

mestrado, entende? Não é só simplesmente voltar e ter um salário baixo, são 
as condições em geral, além desse problema político dentro da escola, a 
gente enfrenta o problema político fora da escola, que são os governantes 
que nós temos (Pedro). 

 
É difícil, amor só não enche barriga (Pedro). 
 
a gente enfrenta uma série de desvalorizações morais, assédios morais o 
tempo todo, não só por parte dos alunos, dos professores e também do 
governo (Pedro). 
 
E, até porque a EJA hoje ela tá virando o depósito de aluno que não quer 
nada com o ensino médio, o aluno que não quer nada, ele fica dois, três anos 
no Ensino Médio, não resolve a vida e ainda é depositado na EJA, então a 
EJA tem se transformado muito nesse sentido também (Pedro). 

 

A condição docente a que atualmente os professores são submetidos, aliada às agruras do 

início da carreira são elementos abordados por Pedro, que sugerem um certo desencantamento 

desse professor com a profissão, ou melhor, com a docência no ensino fundamental, já que 

visa outra categoria profissional ainda na área da Educação. 

 
[…] a intenção assim... de voltar pro ensino regular... eu não sei, no 
momento; o meu coração não tá pedindo isso. Eu terminava o mestrado, ia 
pro doutorado logo (Pedro). 

 

Romanowski (2010) afirma que  

 
uma das marcas fundamentais da profissionalização é a ciência, ou seja, os 
conhecimentos científicos atribuem validade a um campo profissional 
especializado [...] Contraditoriamente, na profissionalização dos professores, 
os cientistas – produtores do conhecimento – afastam-se do ensino básico e 
passam a compor outra categoria profissional, ou seja, no desenvolvimento 
profissional dos docentes a especialização gera um afastamento das 
atividades de ensino (p. 38). 
 

Buscar compreender, com mais profundidade, os motivos pelos quais os professores que mais 

se especializam não voltam à educação básica é uma investigação interessante para futuras 

pesquisas. 

 

Retomando a fala do professor Pedro, percebemos ainda que o mesmo admite a possibilidade 

de retornar para a EJA, o que seria feito com satisfação. 

 
mas, se eu voltasse hoje pra o ensino regular, com certeza total que eu ia 
ficar muito feliz de voltar pra EJA.[...] (Pedro). 
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A professora Rosa, ao falar também sobre suas expectativas docentes com a EJA, apresenta 

alguns elementos importantes. Vejamos: 

 
Eu gostaria de continuar trabalhando na EJA. Mas, eu não sei se eu optaria 
pela EJA, mas eu continuaria trabalhando com a EJA sim, porque trabalhar 
com a EJA é muito bom, sabe? Só que a EJA aqui em minha escola é um 
projeto, então o receio é que acabe porque é um projeto, então, fica essa 
dúvida; se a gente for falar que não pensa nisso, é mentira. Se é um projeto 
pode ser que tenha fim pois, quantas vezes, o governo faz um projeto e, de 
repente, acaba com esse projeto? Você começa todo um trabalho, aí você 
optou por estar naquele trabalho e, de repente, aquilo vai acabar, não vai ter 
mais não. É uma instabilidade... Tem que pensar três vezes em falar eu vou 
optar por este projeto, por isso (Rosa). 

 
Ao passo que demonstra sua satisfação em trabalhar com a EJA, a professora manifesta 

também alguns desafios próprios dessa modalidade: se constituir enquanto uma política 

pública de Estado devido à transitoriedade dos programas e a instabilidade na oferta de EJA 

são elementos que demonstram que a EJA precisa avançar, precisa atingir o reconhecimento 

de sua importância e relevância no cenário educacional brasileiro. De acordo com Paiva 

(2009),  

 
como política pública, pensar a educação nessa modalidade implica não 
apenas tomar o sistema formal nas mãos, mas assumir o concurso da 
sociedade em todas as iniciativas que vem fazendo, para manter viva a 
chama do direito ainda não feito prática para todos (p. 213). 
 

A defesa em favor da EJA ser assumida como uma política pública de Estado tem sido feita, 

com fervor, pelos fóruns de EJA. Este espaço de diálogo, luta e garantia de direitos tem, ao 

longo dos últimos anos, legitimado o seu lugar na história da EJA no Brasil. Segundo Paiva 

(2009), os fóruns EJA  

 
vêm resistindo a políticas e suas enunciações, propondo ações e práticas 
antagônicas e de compreensão ampliada em relação ao lugar que a EJA deve 
ocupar oficialmente, interferindo e transformando concepções e participando 
como ator coletivo crítico da formulação de políticas públicas (p. 215). 
 

Os dados nos mostram que atualmente são registrados fóruns em todos os estados 

brasileiros.60 No estado de Minas Gerais estão catalogados 12 fóruns regionais, dentre eles, o 

Fórum da Região dos Inconfidentes, com sede na Universidade Federal de Ouro Preto – local 

de realização desta pesquisa – que compreende várias cidades da região, dentre elas Mariana, 

                                                
60 Dados extraídos do site: http://www.forumeja.org.br/ 
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Ouro Preto, Itabirito, Diogo de Vasconcelos e Acaiaca, onde se encontram os professores 

participantes desta pesquisa. A importância da localização desse fórum na Região dos 

Inconfidentes é a possibilidade crescente de participação dos sujeitos da EJA - professores, 

alunos, gestores - nas discussões, reivindicações e construção coletiva de ações em favor de 

uma compreensão mais ampliada da EJA e transformação de suas estruturas. 

 

No relato dos professores, sujeitos desta pesquisa, apesar de manifestarem suas dificuldades e 

a fragilidade em sua formação docente para o trabalho com a EJA, percebemos que estratégias 

vão sendo buscadas a fim de se trabalhar com esse público, considerando as suas 

particularidades. E, nessas buscas, nesse esforço do cotidiano docente, os professores vão 

descobrindo a profissão, descobrindo os prazeres de ser professor da EJA e permanecendo 

nessa modalidade. 

 
eu creio que eu fui cativando a turma, e eles me adoravam, eu adorava os 
meus alunos, iam sempre, até hoje se eu encontro com eles na rua eu aponto 
e falo: Aquele ali é meu aluno. Até com, até com uma certa posse pelo 
carinho, né? E, e a felicidade de, de ter feito esse trabalho com eles 
(Cristina). 
 
eu tenho uma amizade com meus alunos da noite, que é assim, amizade de 
pai e mãe. Eles falam assim: “se você for embora, não sei como nós vamos 
arrumar, que nós não vamos nem estudar mais”. Eu dava incentivo, eles 
ficaram tão apegados a mim, que eu fico com medo da gente precisar sair, 
que a gente não sabe o dia de amanhã, e eles não voltarem... Para mim foi 
maravilhosa a experiência (Paula). 
 
Mas, EJA tem este diferencial, é o carisma e assim é ah... vamos dizer assim, 
o carinho de ser professor (Marília). 
 
 

O vínculo afetivo criado entre professor e aluno, é sem dúvida, um dos principais motivos 

desses professores permanecerem na EJA, com prazer e satisfação. Os relatos desses 

professores evidenciam o que estudos sobre o início da carreira docente defendem: uma fonte 

de “descoberta” da profissão está no afeto e acolhimento aos alunos (Lima, 2006). O 

sentimento de “posse” decorrente do carinho pela turma, explicitado pela professora Cristina é 

também identificado em tais estudos, como bem nos mostra Huberman (1995) "o aspecto da 

'descoberta' traduz o entusiasmo inicial, a experimentação, a exaltação por estar, finalmente, 

em situação de responsabilidade (ter a sua sala de aula, os seus alunos, o seu programa)[...]" 

(p.39). 
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Associada a essa característica apresentada acima, de descoberta da profissão, defendemos 

ainda que a aproximação afetiva dos professores com seus alunos – independente da etapa 

profissional em que o docente se encontre – se deve ao respeito do professor à individualidade 

do educando e, em contrapartida, à valorização e ao reconhecimento que os alunos 

demonstram em relação aos seus professores. Vejamos o que os depoimentos a seguir nos 

dizem sobre isso: 
 

é uma gratificação enorme, porque, você só vê o seu reconhecimento, 
quando o outro fala. Então hoje, se fala assim: "nossa, xxxxx é uma ótima 
professora! Nossa, xxxx tá tentando que a gente aprenda alguma coisa...!" 
(Paula). 

 
Ah, a gente vem do ensino lá de manhã, de tarde, dos meninos, então é muita 
cobrança dos pais e os meninos às vezes são muito respondão, tem aqueles 
bonzinhos, mas tem os 'respondão' e, hoje em dia, eles debatem muito com a 
gente e fiquei meia cética assim, desanimada e lá na EJA já é outra visão 
(Marília). 
 
o agradecimento, a palavra “professora” da boca deles soa diferente. [...] 
Talvez porque eu seja uma professora mais antiga, vamos dizer assim, que já 
quase aposentando, então eu venho de uma época em que a gente era muito 
valorizada pelos alunos, pelos pais, pela escola em si e com o tempo foi 
acabando e hoje em dia você vê que o professor não tem tanto... a gente não 
é tão respeitado. Se o aluno perde uma nota, uma média, não é porque ele 
não estudou, é culpa do professor. “Ah por que meu filho tirou esta nota?” E 
lá no EJA não, como são mais ou menos pessoas com a mesma idade da 
gente e um pouquinho mais novo, elas têm outro valor (Marília). 
 

O reconhecimento do trabalho do professor, por parte dos alunos, é algo que o motiva a 

permanecer na profissão e, no caso da EJA especialmente. É interessante perceber que esse 

reconhecimento vem, ao longo dos anos, se perdendo e, por isso, o resgate da importância e 

imagem social do professor nas classes de EJA, especialmente pelos alunos adultos e idosos, 

se constitui em uma fonte de descoberta da profissão docente. Retomando um trecho da fala 

da professora Marília "eu venho de uma época em que a gente era muito valorizada pelos 

alunos, pelos pais, pela escola em si e com o tempo foi acabando e hoje em dia você vê que o 

professor não tem tanto... a gente não é tão respeitado", compreendemos o quão sofrido tem 

sido para o educador se deparar com uma realidade diferente daquela construída em suas 

representações enquanto docente. Ou seja, é preciso que o professor lide com imagens 

quebradas, no lugar das "imagens cândidas, românticas" (Arroyo, 2011) com as quais 

construíram o seu imaginário docente. Uma fala do professor Pedro sinaliza para isso: 
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às vezes tá trabalhando na EJA porque, entre aspas, o aluno é mais 
quietinho, o aluno respeita mais o professor, dá menos dor de cabeça, e pra 
mim, educar não é isso não (Pedro). 
 

O professor Pedro encara esta atitude de professores que optam pela EJA por tal motivo como 

uma falta de interesse pela profissão, no entanto, é preciso irmos além dessa interpretação, 

buscando outros motivos, dentre eles a influência das representações sociais. Entretanto, 

percebemos que esse professor, talvez por ser o mais jovem de todos os professores sujeitos 

desta pesquisa, reconhece que educar implica conviver com as adversidades, dentre elas, a 

indisciplina, a falta de respeito por parte do aluno. Talvez ele tenha construído uma imagem 

de docência diferente das imagens construídas pelas demais professoras e, em decorrência 

disso, se defrontar com essas adversidades não seja, para ele, tão desafiador. 
 

Retomando os motivos que fazem os professores da EJA permanecerem nessa modalidade, 

trazemos mais algumas falas que nos mostram a importância atribuída às trocas de 

experiência entre professor/aluno, aluno/aluno, nas classes de EJA. 

 

É rica a troca de experiência. É muito rico você trabalhar com quem quer. 
Muito gratificante. É gratificante pra gente porque eles falam da experiência 
deles, isso torna a aula mais rica porque se você fala alguma coisa que tá 
muito longe, eles falam: "não, não é isso não, entendeu? Então, tudo isso que 
torna a aula mais rica por isso que é gostoso trabalhar na EJA (Rosa). 

 
É muito enriquecedor porque você troca experiências; são pessoas assim 
adultas que já são avós, entendeu? Tem aluno aqui com mais de 60 anos 
(Rosa). 

 
Então, a aproximação com o adulto foi uma troca, eu posso chamar, eu posso 
falar de troca, porque no Ensino Fundamental regular você não consegue às 
vezes dialogar, é mais difícil o diálogo, às vezes porque o aluno nem 
respeita, mas tem medo de falar alguma coisa errada e o adulto não, ainda 
que ele tenha uma certa timidez, um certo medo, ele se expressa de forma 
melhor que a criança e o adolescente, no sentido de querer participar, mesmo 
que eu esteja errado, eu quero participar (Pedro). 

 
A gente conversa, dá conselho... eu tenho 25 anos, e tenho alunos de 60, 70. 
No dia que eu estou mal, eles também percebem (Paula). 
 

Os autores Soares e Pedroso (2013), citando Zitkoski (2010), nos trazem um fala importante: 

“O desafio freiriano é construirmos novos saberes a partir da situação dialógica que provoca a 

interação e a partilha de mundos diferentes, mas que comungam do sonho e da esperança de 

juntos construirmos nosso ser mais” (p.259). Percebemos, nas análises das narrativas dos 

professores, a valorização da experiência, da vivência de seus alunos, o que nos revela uma 
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prática pedagógica democrática, alicerçada no diálogo, no respeito ao aluno e no 

reconhecimento de sua potencialidade. Acreditamos, com isso, que a relação dialógica, tão 

defendida por Paulo Freire esteja se efetivando na docência desses professores.  

 

Outro elemento identificado nas narrativas dos professores que traduz um motivo de sua 

permanência na EJA é a satisfação em ver no aluno a vontade de aprender. 

 
eu gosto muito porque são alunos que realmente estão lá pra aprender, são 
entusiasmados, gostam de aprender. Eu vejo o entusiasmo deles, eles 
chegarem pra gente e falar assim: Nossa, hoje eu saí diferente do que eu 
entrei; o tanto que a aula foi gostosa. A gente percebe o olho brilhando, essa, 
essa coisa de, de ver que eles estão fazendo alguma coisa por eles, estão, às 
vezes, deixando casa, marido, filho, pra se dedicar a eles. Nossa, é bem 
gostoso (Cristina). 
 
Assim, você trabalha com mais gosto; mesmo o retorno não sendo tão 
intenso igual dos meninos menores – porque eles têm mais dificuldades, tem 
uma vida de luta pela frente – mas você vê que há interesse, então isto é 
gratificante. [...] Terminado o ano, o rapaz lendo, chega assim e fala: " olha, 
hoje deram um panfleto na reunião lá e eu sentei em um cantinho e li tudo", 
então, aquele brilho do olhar, sabe? [...] É muito compensador de trabalhar 
com um grupo de pessoas que querem estudar, que querem mostrar para a 
sociedade que são alguém, que são alguma coisa, que não precisam mais 
chegar na fila e pôr o dedo, que por pior letra que tenha, mas ele assina o 
nome dele (Marília). 
 
 

Associada a essa satisfação em perceber o envolvimento e desejo dos alunos pela 

aprendizagem encontra-se a possibilidade de uma prática pedagógica que responda a essas 

expectativas, a esses anseios que os alunos trazem. Nas falas a seguir, vemos o quanto é 

importante para os professores os resultados obtidos com seus alunos; o quanto se sentem 

realizados ao constatarem que fizeram uma diferença significativa na vida de seus alunos. 

 
o que me faz permanecer, é que eu quero ver os meus alunos chegarem 
aonde eles querem, isso vai ser uma satisfação enorme pra mim (Paula). 

 
O fato de você estar inserindo uma pessoa na sociedade integralmente, 
porque como se não tem a leitura e escrita está excluída; ela chega no banco, 
ela não sabe fazer nada, ela não sabe pegar um ônibus, ela tá vivendo por 
viver, mas quando você começa a dar a ela a leitura o mundo se abre... 
Então, você participa disto aí... o agradecimento, a palavra “professora” da 
boca deles soa diferente. [...]a gente fica satisfeita de ver o trabalho, o 
resultado do trabalho, é igual eu te falei do senhor com a mão dura que não 
conseguia pegar um lápis, então quase que tinha que fazer uma massagem 
com creme para afinar a mão para conseguir dobrar, de tanto trabalhar em 
serviço duro, mas ele foi, e hoje ele tem uma escrita, escreve, lê, então é o 
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tipo de coisa: eu, para mim, é uma coisa que estimula, que eu gosto 
(Marília). 
 
 

Diante do exposto, percebemos que os principais motivos que têm levado os professores, 

participantes desta pesquisa, a permanecerem na EJA são: bom relacionamento afetivo e 

aproximação dos alunos; reconhecimento da importância de seu trabalho pelos alunos; trocas 

ricas de experiência e diálogo com os alunos; vontade de aprender por parte dos alunos; 

satisfação pelo desenvolvimento/aprendizagem dos alunos. 

 

É interessante relembrar que nenhum dos professores pesquisados optou pelo ingresso na 

EJA; a sua entrada nessa modalidade educacional foi contingencial. No entanto, todos eles 

demonstram satisfações ao longo de sua trajetória na EJA – alguns mais que outros – e todos 

manifestam o interesse em continuar. Uma fala da professora Paula nos diz muito sobre a 

satisfação profissional obtida na EJA: 
 
eu tenho a opção de falar que eu não quero trabalhar com a EJA hoje. Sei 
que outra professora pode surgir, mas será que essa pessoa vai desenvolver 
um trabalho bom, será que essa pessoa vai buscar o aluno? Porque eu fiz 
praticamente um resgate com os alunos, passando de porta em porta, 
falando: “vamos lá, a escola está te esperando, está de braços abertos pra 
você, isso é muito importante”. Então, hoje pra mim, eu acho que vou 
continuar por um bom tempo na EJA (Paula). 
 

A professora Marília, ao ser questionada sobre o interesse em continuar trabalhando com a 

EJA, respondeu imediatamente e com convicção: “Não, eu penso assim: por que eu não 

descobri ela antes?” Com isso, arriscamos dizer que esses professores têm conseguido 

vivenciar um grande ensinamento de Freire (1997) 

 

Creio que a questão fundamental diante de que devemos estar, educadoras e 
educadores, bastante lúcidos e cada vez mais competentes, é que nossas 
relações com os educandos são um dos caminhos de que dispomos para 
exercer nossa intervenção na realidade a curto e a longo prazo (p.53). 
 

 

O investimento na relação interpessoal, decorrente de uma crença na potencialidade e 

importância do outro, tem marcado a prática desses professores, constituindo o seu jeito de ser 

docente na EJA. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

"É preciso ousar, no sentido pleno desta palavra, para falar em amor sem 
temer ser chamado de piegas, de meloso, de a-científico, senão de anti-
científico. É preciso ousar para dizer, cientificamente e não bla-bla-
blantemente, que estudamos, aprendemos, ensinamos, conhecemos com o 
nosso corpo inteiro. Com os sentimentos, com as emoções, com os desejos, 
com os medos, com as dúvidas, com a paixão e também com a razão crítica. 
Jamais com, esta apenas." (FREIRE, 1997). 
 
 

Responder à questão "Professores iniciantes na Educação de Jovens e Adultos: Por que 

ingressam? O que os faz permanecer?" que deu título a este estudo, tornou-se o nosso 

grande desafio de pesquisa ao longo de dois anos de investigação. Tivemos como principal 

objetivo investigar o processo de inserção e permanência do professor iniciante na EJA, o que 

foi direcionado por algumas outras questões: Quais os motivos que levam o professor a atuar 

na EJA? Diante do ingresso do professor na EJA, o que este encontra em tal modalidade 

educacional? Quais desafios? Quais descobertas? O que o faz permanecer?  

Adotamos como fundamentação teórico-metodológica a concepção de formação de 

professores como um continuum, baseada em Garcia (1989, 1995, 2009), Huberman (1995) e 

Nóvoa (1995a,b,c) e na abordagem biográfica temática proposta por Josso (2002), o que 

direcionou a coleta de dados através de narrativas de experiência e questionário de perfil 

biográfico. Os sujeitos desta pesquisa foram cinco professores da Educação de Jovens e 

Adultos, um de cada cidade pertencente à 25ª Superintendência Regional de Ensino de Ouro 

Preto, todos iniciantes na docência na EJA. 

 

Retomando a primeira questão de investigação deste estudo: “Quais os motivos que levam o 

professor a atuar na EJA?”, os dados confirmam que nenhum dos cinco professores 

pesquisados optou pela docência na EJA. Nenhum deles escolheu ser professor de EJA, 

portanto, a sua entrada nessa modalidade se deu por contingência. Para quatro deles, o 

ingresso na EJA foi decorrente de um convite da escola ou de um colega professor, e para um 

deles decorreu da possibilidade de completar a sua carga horária na escola em que trabalhava. 

Vemos então que não havia nenhum outro tipo de envolvimento e motivação desses 

professores para o trabalho com a EJA. Com isso, fica-nos a compreensão de que a EJA pode 

não ter sido desejada como um espaço de atuação profissional pelos professores, em 

decorrência do processo histórico de exclusão que secundariza o seu alunado e a própria 

modalidade, de maneira geral, no contexto educacional brasileiro.  
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No entanto, mesmo não tendo escolhido trabalhar na EJA, os professores aceitaram a 

proposta. Com o ingresso na EJA, o que encontraram? Quais foram os desafios? Essas 

questões nos trouxeram achados importantes para compreender a docência na EJA e atender a 

um de nossos objetivos específicos que era investigar quais elementos constituem o “choque 

de realidade” do professor iniciante em EJA. 

 

A primeira constatação é a de que os professores lidam com especificidades de diferentes 

naturezas e a primeira, e mais acentuada por eles, se relaciona aos alunos. Das especificidades 

de que falam os professores, algumas delas são consideradas por eles como bem desafiadoras 

à prática docente, como a heterogeneidade etária/geracional dos alunos e o processo intenso 

de juvenilização nas turmas de EJA a que temos assistido nos últimos anos; diferenças das 

expectativas de aprendizagem pelos alunos e diferenças nos níveis de desenvolvimento 

intelectual destes, também decorrentes da heterogeneidade etária; estigma de inferioridade 

percebido geralmente nos alunos de idade mais avançada. Dentre as especificidades 

relacionadas aos alunos, aquela que se destaca como positiva pelos professores é o bom 

relacionamento com os alunos, o que permite a prática do diálogo, a interação prazerosa entre 

professor/aluno. 

 

Outros desafios foram apontados pelos professores em seu cotidiano na EJA. A carência de 

materiais didáticos adequados a uma prática diferenciada e investimentos financeiros 

insuficientes demonstram que a EJA ainda ocupa lugar marginal nas políticas educacionais de 

nosso país. Embora os documentos oficiais que tratam sobre a EJA reconheçam a necessidade 

de uma estrutura diferenciada para esta modalidade, que atenda às especificidades existentes, 

ainda há muito o que avançar.  

 

A constatação de que a EJA possui especificidades desperta nos professores a necessidade de 

uma prática pedagógica diferenciada, que atenda a estas especificidades. No entanto, essa 

prática só se fará possível se houver um repensar da formação do professor para atuar nesta 

modalidade educacional; isso é percebido e mencionado pelos professores, sujeitos da 

pesquisa. Os dados nos mostraram que nenhum desses professores possui formação específica 

para atuarem na EJA, o que reforça a importância e relevância encararmos a formação como 

um continuum. 
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Considerando o início da docência como uma das fases do desenvolvimento profissional do 

professor, portanto, importante na constituição de sua profissionalidade, buscamos destacar 

quais foram os desafios apresentados pelos participantes desta pesquisa em seu início de 

carreira docente.As principais agruras relatadas por aqueles que são professores iniciantes na 

carreira e na docência na EJA foram: a angústia diante da constatação de que os professores 

iniciantes não possuem os mesmos direitos que os veteranos no interior das escolas; a 

insegurança diante dos colegas mais experientes, que muitas vezes não acreditam no potencial 

do iniciante; dificuldades no tratamento dos conteúdos; dificuldades em lidar com a 

heterogeneidade dos alunos. Já os professores iniciantes na EJA, mas experientes na 

profissão, manifestaram também o choque de realidade, atrelado às dificuldades no 

tratamento dos conteúdos e à heterogeneidade dos alunos, o que exige uma prática 

diferenciada que leve em consideração as especificidades da EJA.  

 

Vale ressaltar que esses sentimentos foram vivenciados pelos participantes da pesquisa de 

maneira diferenciada, de forma mais intensa para alguns, algo que reafirma os estudos de 

Huberman (1995). A análise dos dados nos permite afirmar então que o “choque de realidade” 

realmente acontece com professores que não são iniciantes na profissão, mas iniciantes em 

uma outra modalidade, corroborando os estudos de Garcia (1999). Essa constatação atende ao 

outro objetivo específico desta pesquisa que era o de investigar se os professores iniciantes 

em EJA – mesmo sem serem iniciantes na profissão – vivem o “choque de realidade” e de que 

forma este se manifesta. 

 

Diante do "choque de realidade", das agruras vivenciadas na docência, o que fazem os 

professores? Desistem? Descobrem a profissão e nela permanecem? Se permanecem, por que 

o fazem? A literatura nos mostra que cada professor vivencia essa fase de maneira muito 

particular; uns se desencantam com a profissão, outros a descobrem e nela permanecem. 

 

O desencanto com a docência foi observado em um dos participantes desta pesquisa, iniciante 

na carreira e na EJA. Os motivos para este desencanto se relacionam às condições objetivas 

da profissão – salário, desvalorização de maneira geral – e também às vivências enquanto 

professor iniciante – constatação de que o professor iniciante não usufrui dos mesmos direitos 

que os colegas veteranos, no interior das escolas. 
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Já a “descoberta”, e consequente permanência na EJA, foi revelada pelos demais professores 

participantes da pesquisa, atrelada a alguns motivos, nos quais o principal elemento foi o 

relacionamento interpessoal com os alunos da EJA. A aproximação afetiva, o diálogo, a troca 

de experiências, a vontade de aprender demonstrada pelos alunos, a satisfação profissional 

diante da aprendizagem e desenvolvimento destes e, ainda, o reconhecimento e a valorização 

de seu trabalho pelos discentes, definem a permanência, com satisfação, desses professores na 

EJA. Essas constatações cumpriram o segundo objetivo específico de nossa pesquisa que era 

investigar quais elementos constituem a “descoberta” do professor iniciante em EJA. 

 

Cumpre destacar ainda, nesta discussão, um dado interessante extraído da narrativa de uma 

das participantes da pesquisa, a professora Marília. Essa professora encontra-se em final de 

carreira, prestes a se aposentar. De acordo com Huberman (1995), os professores entre 25 e 

35 anos de carreira encontram-se em uma fase multifacetada, na qual características variadas 

(das demais fases) podem aparecer de forma conjugada. Destaca ainda que é um momento no 

qual, geralmente, observa-se um distanciamento afetivo dos professores e predomínio de 

lamentações. No entanto, essa professora, à qual nos referimos, encontra-se em momento de 

grande satisfação e realização profissional e isso se deve, segundo ela, ao trabalho que 

desenvolve na EJA. A sua colocação, em um trecho da narrativa, nos mostra o quanto a 

afetividade e sua satisfação profissional têm sido intensas nessa modalidade educacional: “Por 

que eu não descobri a EJA antes?”(Marília). Esse fato parece sugerir que o bom 

relacionamento interpessoal com os alunos, o sentir-se bem com o desenvolvimento deles e 

ter reconhecido o seu trabalho trouxeram à professora uma outra forma de lidar com o final da 

carreira. Huberman (1995) adverte que, embora estudos empíricos demonstrem uma certa 

regularidade da vivência dessas características em cada uma das fases do ciclo de vida 

profissional, as diferenças individuais precisam ser consideradas. Esse dado então reafirma 

esta teoria.  

 

Diante de todas as constatações deste estudo, o que é possível concluir? O que os resultados 

nos apontam e que luzes lançam para a área da educação?  

 

A primeira delas, baseada na concepção de formação de professores como um continuum, na 

qual o início da carreira faz parte desse processo, é a necessidade latente de se implementar 

políticas educacionais em nosso país de acompanhamento e apoio ao professor iniciante.  
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Conforme enunciado no capítulo 1 desta dissertação, não existe uma política educacional 

nacional com esse objetivo; existem iniciativas de algumas instituições formadoras – escolas, 

universidades, Secretarias de Educação e o próprio Ministério da Educação –  que de maneira 

ainda bem incipiente (Gatti, Barreto e André, 2011) nos dão a certeza de que é preciso e 

possível fazer algo para tornar menos sofrida a vivência da docência pelos professores 

iniciantes.  

 

Diante disso, acreditamos que é preciso, além de indicarmos essa necessidade, apontarmos 

possíveis meios de realização dessa proposta. Estando esta pesquisa localizada na Região dos 

Inconfidentes, nos municípios que compõem a 25ª Superintendência Regional de Ensino de 

Ouro Preto e com os quais a Universidade Federal de Ouro Preto já mantém diálogo e 

parcerias, trazemos como proposta a elaboração de um programa de apoio ao professor 

iniciante, envolvendo as coordenações das licenciaturas da Universidade, as Secretarias 

Municipais de Educação e a 25ª SRE.  

 

Ressaltamos a importância de programas que valorizem os professores experientes, em 

exercício nas redes de ensino, como peças indispensáveis no processo de formação dos 

professores iniciantes. O trabalho colaborativo no interior das escolas (Imbernón, 2011; 

Moita, 1995; Tardif, 2002), as redes de autoformação participada (Nóvoa, 1995c) dos quais as 

instituições formadores fazem parte, possibilitam o desenvolvimento profissional dos 

professores, não só dos iniciantes, mas de todos os envolvidos no processo. Isso expressa uma 

mudança radical na forma como a academia vê os professores, na medida em que os mesmos 

não são mais considerados apenas como sujeitos/objetos de pesquisa, mas como produtores, 

sujeitos de conhecimento, que contribuem para a formação de outros professores. Essa 

proposta é ainda, em nossos dias e em nosso meio, bastante ousada, mas possível de ser 

articulada e implementada. 

 

Estudos diversos (Paiva, 2009; Freire 2011; Soares 2005, 2011; Soares e Simões 2004, 2007; 

Soares e Pedroso 2013; Silva, Porcaro 2011a,b; Santos, 2011, dentre outros) demonstram a 

precariedade da formação desse profissional.  

 

Os dados desta pesquisa nos mostram que na Região dos Inconfidentes, de todos os 

professores da EJA que fizeram parte da primeira etapa da pesquisa, num total de 122 
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participantes, nenhum deles possui graduação ou pós-graduação lato sensu com área de 

concentração na Educação de Jovens e Adultos61. E esse panorama é comum em nível 

nacional. Como já mencionado neste trabalho, poucas são as instituições formadoras que 

oferecem especialização em EJA. Esse quadro é agravado quando percebemos que ações de 

formação continuada também são pouco expressivas, o que compromete ainda mais a atuação 

desse professor. Sabemos que a EJA possui especificidades, portanto é necessário pensar uma 

constituição profissional particular desses professores. Defendemos então a criação e 

implementação de programas de formação contínua, no interior das escolas, com a 

participação das instituições formadoras presentes na região. Além disso, faz-se necessário 

que os cursos de Pedagogia e as Licenciaturas, de maneira geral, repensem os seus currículos. 

Como bem salientam Arroyo (2012); Soares e Pedroso (2013), na realidade educacional atual, 

lidamos com novos sujeitos, o que implica a busca de novas pedagogias. É preciso conhecer o 

que as minorias pensam e esperam da escola, quais são as suas expectativas, as suas 

indagações. Não é possível, portanto, um currículo na área de formação de professores que 

desconsidere a realidade desses sujeitos.  

 

Neste contexto, reafirmamos a importância dos fóruns de EJA como instâncias formadoras de 

professores. Contamos com o Fórum EJA da Região dos Inconfidentes que se encontra ativo e 

atuante nas reuniões regionais e nacionais. O envolvimento efetivo dos professores da EJA 

nessa região, nas reuniões e discussões desse fórum, é certamente um caminho promissor para 

o seu desenvolvimento profissional. 

 

A precariedade na formação de professores para a EJA é um dos aspectos de uma 

problemática mais geral que envolve essa modalidade educativa. Mesmo com todos os 

avanços que a EJA vem conquistando ao longo dos anos, o que foi discutido no capítulo 2, 

percebemos que há ainda um longo caminho a se percorrer em direção à garantia de uma EJA 

de direitos, de uma EJA ancorada em uma política pública de Estado.  

 

A luta pela construção de uma política pública de Estado tem sido uma prática incansável dos 

fóruns EJA nos últimos anos. Daí, voltamos a ressaltar a importância da participação ativa dos 

professores nesse movimento. E, mais que isso, pensemos agora na Região dos Inconfidentes, 

lócus desta pesquisa. Conforme apresentamos no capítulo 2, nas cinco cidades nas quais a 

                                                
61  Ver capítulo 4, tabela 1 
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pesquisa se realizou, não existe uma política pública para a Educação de Jovens e Adultos, 

embora já seja percebida, pelas Secretarias Municipais de Educação, essa necessidade e 

algumas ações já estejam sendo iniciadas. Nos encontramos em uma região privilegiada: aqui 

está sediada a Universidade Federal de Ouro Preto, a 25ª Superintendência Regional de 

Ensino e o Fórum EJA da Região dos Inconfidentes. Precisamos então, unir nossas forças – 

universidade, fórum, secretarias municipais, superintendência, escolas, professores, 

pesquisadores – em torno dessa causa.  Precisamos realimentar a nossa esperança e nutrir a 

nossa coragem.  
 

Terminamos esta dissertação com esperança e profundo desejo de que tudo o que foi 

pesquisado não seja em vão. Que tudo o que foi árdua e prazerosamente construído não seja 

engavetado ou sirva apenas para obtenção de um título acadêmico. Isso é muito pouco e quase 

que insignificante diante do que a nossa realidade educacional necessita, e grita... e espera. 

Não podemos parar por aqui. Assumamos esse compromisso. 
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APÊNDICE A- Questionário para levantamento do campo de pesquisa - etapa 1 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGE) 
 - MESTRADO - 

 
 

 
CARO(A) EDUCADOR (A),  
 

Pedimos sua importante colaboração para a elaboração da pesquisa sobre “Formação 
Continuada de Professores da Educação de Jovens e Adultos: uma análise do impacto do 
programa de formação ‘Ufop com a Escola’ no trabalho de professores da Região dos 
Inconfidentes” (Ouro Preto, Itabirito, Mariana, Diogo de Vasconcelos e Acaiaca) 

O preenchimento deste questionário é VOLUNTÁRIO E NÃO LHE ACARRETARÁ 
QUALQUER TIPO DE ÔNUS, sendo que poderá ser rejeitado a qualquer momento. Cumpre 
salientar ainda que o preenchimento será acompanhado por um dos integrantes da pesquisa de 
modo a auxiliá-lo em caso de dúvidas. 

O questionário é composto de cinco questões. Apesar de saber do seu limitado tempo 
livre, pedimos que responda todas as questões, mas, qualquer uma delas poderá não ser 
respondida, de acordo com sua vontade. 

ASSEGURAMOS AINDA QUE AS INFORMAÇÕES QUE NOS FOREM 
CONFIADAS SERÃO MANTIDAS EM SIGILO E QUE SUA IDENTIDADE TAMBÉM O 
SERÁ. 
 
 Agradecemos desde já sua colaboração. 
 

____________,____ de ____________ de 2012. 
 

_______________________________________________________ 
(registrar abaixo nome em letra de forma e assinatura acima do entrevistado) 

 
________________________________________ 

_______________________________________________________ 
(registrar abaixo nome em letra de forma e assinatura acima do responsável pela aplicação) 

 
 

 
 
 

Equipe de Pesquisa: Regina Magna Bonifácio de Araujo – Pesquisadora, Célia Maria F.Nunes – Pesquisadora  
Colaboradora, Jéssica Martins, Viviane Wiltemburg, Angelita Azevedo, Daiane Ansaloni Mendes, Natália Gomes, 
Rosilane Kátia sob a coordenação do Prof. Dr. José Rubens Lima Jardilino. 
Contato: Prof. Dr. José Rubens Lima Jardilino (Coordenador) 
Instituto de Ciências Humanas e Sociais - Departamento de Educação 
Rua do Seminário, s/n, Centro, Mariana/MG 
Fone: (31) 3557-9410 e-mail: jrjardilino@gmail.com  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-DEEDU  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO-PPGE/UFOP 
LINHA DE PESQUISA FORMAÇÃO, CONDIÇÃO E PROFISSÃO DOCENTE. 
Projeto: “Formação Continuada de Professores da Educação de Jovens e Adultos: uma análise do impacto do programa de 
formação ‘Ufop com a Escola’ no trabalho de professores da Região dos Inconfidentes” (Ouro Preto, Itabirito, Mariana, Diogo 
de Vasconcelos e Acaiaca). 
 
   
 
Nome:______________________________________________________________________ 
Escola:_____________________________________________________________________ 
Cidade: (   ) Mariana (   ) Ouro Preto  (    ) Acaiaca  (    ) Itabirito  (    ) Diogo de Vasconcelos 
Telefone pessoal: ____________________ Email: ________________________________ 
 
1. Formação inicial: (a)Nível Médio. Ano de término:__________ 

   (b) Nível Superior. Curso: ___________________________ Ano de 
término:_______ 
   (c) Pós-graduação. Curso: ___________________________ Ano de 
término:_______ 
 
 
2. Em quais níveis de ensino leciona atualmente? (se necessário, marque mais de uma opção) 

(a) Ed. Infantil (b) Ens. Fundamental I  (c) Ens. Fundamental II  (d) EJA – 

Fund. I  (e) EJA – Fund. II  (f) EJA – Ensino Médio    (g) Ensino Médio   (h)Ensino 

Superior 

 
3. Tempo de atuação profissional ( como professor-a) 

(a) 0 a 03 anos       (b) 03 a 05 anos       
(c) 05 a 10 anos     (d)10 a 15 anos    
(e)15 a 20 anos      (f) 20 a 25 anos     (g) mais de 25 anos 
 
 

 
4. Tempo de atuação profissional na EJA: 

 (a) 0 a 03 anos      (b) 03 a 05 anos     (c) 05 a 10 anos     (d)10 a 15 anos    
 (e) 15 a 20 anos     (f) 20 a 25 anos     (g) mais de 25 anos 

 
5. Já participou de algum curso de formação do Programa “UFOP com a Escola”? 

(  ) Sim     (   ) Não 
- Qual (is)? _______________________________________________________ 
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APÊNDICE B- Questionário  de perfil sócio educacional, familiar e cultural dos sujeitos 
da pesquisa 

 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO(PPGE) 
 - MESTRADO - 

 
         
   Prezado (a) professor(a), saudações. 
 
 
         Este questionário faz parte de uma pesquisa sobre os Professores Iniciantes na 
Educação de Jovens e Adultos, que está sendo desenvolvida no Programa de Pós-
Graduação-Mestrado em Educação, da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Dessa 
forma, precisamos da sua colaboração para desenvolvermos o presente estudo, respondendo 
as questões propostas neste instrumento. 
 
 
 Desde já agradecemos  sua colaboração 
 

___________________________ ,  ___    de _______________ de 2013. 
 

 
Célia Maria Fernandes Nunes  

                                                                      Professora do PPGE-UFOP  -       Orientadora da Pesquisa                                                      
                                                                                         Regina Magna Bonifácio de Araújo 

Professora do PPGE-UFOP  - Co- Orientadora da Pesquisa 
Angelita A. Azevedo Freitas 

Mestranda em Educação - UFOP 
 
 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais - Departamento de Educação 
Rua do Seminário, s/n, Centro, Mariana/MG 
Fone: (31) 3557-9410 e-mail:  cmfnunes1@gmail.com / regina.araujo@ichs.ufop.br 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO-DEEDU 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO-PPGE/UFOP 
LINHA DE PESQUISA FORMAÇÃO, CONDIÇÃO E PROFISSÃO DOCENTE. 
 
Projeto: Professores iniciantes na Educação de Jovens e Adultos: Por que ingressam? Por 
que permanecem? 
                 

Nome:______________________________________________________________________ 
Escola:_____________________________________________________________________ 
Cidade: (   ) Mariana (   ) Ouro Preto  (    ) Acaiaca  (    ) Itabirito  (    ) Diogo de Vasconcelos 
Telefone pessoal: ____________________ Email: ________________________________ 
 
6. Sexo:  (    )F    (     ) M 

7. Estado civil :  

(   ) casado(a),     (   ) vive com companheiro(a);     (    ) solteiro(a);     (     )  separado(a),     
(   ) divorciado(a);      (    ) viúvo(a). 
8. Idade: (    ) até 35 anos   (     )  35 a 40 anos   (     ) 40 a 45 anos     (     ) mais de 45 anos 

9. Escolaridade 

Educação Básica:  
(   ) Toda na rede pública;   (   ) Toda na rede particular;  (   ) Parte na rede pública e parte 
na rede particular; 
Ensino Superior: 
(    ) Todo na rede pública;   (    ) Todo na rede particular;  (   ) Parte na rede pública e 
parte na rede particular. 

5.  Vida familiar: 
a- Em relação a seu pai: 
- Grau de instrução: (  ) Analfabeto; (   ) Nunca foi à escola;  (   ) Ensino Fundamental 
completo; 
(   ) Ensino Fundamental incompleto; (    ) Ensino Médio completo; (    ) Ensino Médio 
incompleto;  
(     )  Superior completo;   (   ) Superior incompleto  (    ) Pós-graduação 
- Depende economicamente de você?  (     ) sim   (     ) não 
- Ocupação profissional que exerceu durante maior tempo: 
______________________________ 
b- Em relação à sua mãe: 
- Grau de instrução:  (  ) Analfabeta; (   ) Nunca foi à escola;  (   ) Ensino Fundamental 
completo; 
(   ) Ensino Fundamental incompleto; (    ) Ensino Médio completo; (    ) Ensino Médio 
incompleto;  
(     )  Superior completo;   (   ) Superior incompleto  (    ) Pós-graduação 
- Depende economicamente de você?  (     ) sim   (     ) não 

- Ocupação profissional que exerceu durante maior tempo: ________________ 
c- Em relação a seu(sua) companheiro(a): 
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- Grau de instrução: (  ) Analfabeto; (   ) Nunca foi à escola;  (   ) Ensino Fundamental 
completo; 
(   ) Ensino Fundamental incompleto; (    ) Ensino Médio completo; (    ) Ensino Médio 
incompleto;  
(     )  Superior completo;   (   ) Superior incompleto  (    ) Pós-graduação 
- Depende economicamente de você?  (     ) sim   (     ) não 
- Ocupação profissional que exerceu durante maior tempo: _______________ 
 
d)-Em relação aos filhos: 
 Você tem filho(s)?  (     ) sim     (    ) não                     Se positivo, quantos? ________ 
Qual a idade dele(a)(s)? ___________________________ 
Depende(m) economicamente de você? (    ) sim    (     ) não 
Qual o grau de escolaridade dos(as) filhos(as)? 
____________________________________ 

6- Formação e Prática Docente: 
 6.1- Formação inicial:  
(a)Nível Médio. Ano de término: __________ 
(b) Nível Superior. Curso: ________________________________  Ano de término:_______   
(    ) a distância      (     ) presencial 
(c)Pós-graduação. Curso: __________________________________ Ano de término:_______ 
(    ) a distância      (     ) presencial 
6.2- Há quantos anos você atua como professor(a)? _________ 
6.3- Há quantos anos trabalha com a Educação de Jovens e Adultos? _______ 
6.4- Já atuou em outras atividades na área de Educação, além da docência? (    ) sim  (    ) não. 
 Se positivo, em quais? (    ) supervisão escolar  (     ) direção escolar (    ) coordenação de área  
 (    ) outra. Especifique: _________________________ 
6.5- Em qual segmento/modalidade de ensino você já atuou? 
    (     ) Educação Infantil  (    ) Ens. Fundamental ( 1º ao 5º ano)  (     ) Ens. Fundamental- 6º 
ao 9º ano                (    ) Ensino Médio   (      ) Ensino Superior     (       ) Educação de Jovens e 
Adultos 
6.6- Em quais níveis de ensino leciona atualmente? (se necessário, marque mais de uma 
opção) 

(     )  Infantil (     ) Ens. Fundamental I  (     ) Ens. Fundamental II  (     ) EJA – 
Fund. I   

(     ) EJA – Fund. II         (     ) EJA – Ensino Médio  (      )Ensino Médio  (     ) Ensino 
Superior  
6.7- Das séries/ segmentos em que você atuou, de qual mais gostou? _____________ 
6.8- Das séries/ segmentos em que você atuou, de qual menos gostou? _____________ 
6.9- Qual(is) disciplina(s) você leciona na EJA? ______________________________ 
6.10- Você participa de cursos de formação continuada na EJA? Com que frequência? 
(       ) Nunca participo   (    ) Participo esporadicamente   (      ) Participo com frequência 
6.12- Se você participa de cursos de formação sobre a EJA, estes são geralmente oferecidos 
por: 
(   ) Escola na qual trabalho   (    ) Secretaria Municipal de Educação  (   ) Secretaria Estadual 
de Educação/ Superintendência Regional de Ensino ( ) Universidades ( ) Outro. Qual? 
_______________________ 
6.13- Quando você participa de momentos de formação, estes acontecem: 
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(    ) no seu horário de trabalho     (      ) em horário fora do seu trabalho   (    ) nos finais de 
semana. 
 
7)- Aspectos sócioculturais: 
8.1- Você tem o costume de ler livros?     (     ) Sim     (     ) Não 
Quais foram os dois últimos livros que você leu? 
______________________________________ 
8.2- Você tem o costume de ler jornais?(     ) Sim     (     ) Não 
Em caso afirmativo, com que periodicidade? 
(     ) esporadicamente   (      ) diariamente      (       ) semanalmente 
Qual jornal você tem o costume de ler? 
______________________________________________ 
8.3- Você tem o costume de ler revistas? (     ) Sim     (     ) Não 
Em caso afirmativo, com que periodicidade? 
(     ) esporadicamente   (      ) diariamente      (       ) semanalmente 
Qual revista você tem o costume de ler? 
______________________________________________ 
8.4- Você tem o costume de assistir  à televisão?(     ) Sim     (     ) Não 
Em caso afirmativo, com que periodicidade? 
(     ) esporadicamente   (      ) diariamente       
Cite dois programas a que você assiste com mais frequência: 
_______________________________ 
 
8.5- Você tem o costume de assistir a filme ?(     ) Sim     (     ) Não 
Em caso afirmativo, com que periodicidade? 

 Diariamente  2- Semanalmente   3- Quinzenalmente   4- Mensalmente  5- Raramente  

Na TV(      )        Em vídeo (     )       No cinema (     ) 
 
8.6- Você tem o costume acessar internet?  (     ) Sim     (     ) Não 
Em caso afirmativo, com que periodicidade? 
(     ) esporadicamente   (      ) diariamente       
 
8.7- Com quais grupos você se relaciona? 
Codificação de frequência: 
1- Nunca                                       4- Quinzenalmente                           7- Diariamente 
2- Raramente                                 5- Semanalmente 
3- Mensalmente                            6- Algumas vezes na semana 
 

Grupo Frequência 
Família / Parentes  
Vizinhos  
Grupos religiosos  
Grupos culturais e artísticos  
Grupos esportivos (times de futebol, vôlei, ...)  
Grupos de lazer (jogos, dança, ...)  
Grupos de Jovens  
Partidos políticos  
Sindicatos  
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Cooperativas  
Grupos de promoção de eventos festivos e celebrativos  
Grupos de defesa dos direitos civis/sociais (associação de bairros, defesa do 
meio ambiente, ...) 

 

Grupos de atividades de comércio de bens e serviços (Avon, Natura, ...)  
Grupos assistenciais (voluntários de hospitais, creches, Sociedade São Vicente 
de Paula, etc.) 

 

Outros. Especificar  
 
 
_____________________________ , _______ de _______________________ de 2013. 



159 
 

APÊNDICE C- Blocos temáticos para condução da narrativa de experiência 
 
 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO(PPGE) 
 - MESTRADO - 

 
 
 

 
 
 

Bloco 1 - Trajetória Estudantil  (escolha do curso de graduação, motivos para a escolha) 

 

Bloco 2 - O ingresso na carreira (quando e como foi? O que vivenciou neste momento?) 

 
Bloco 3- O Ingresso  e permanência na EJA (Por que e como se ingressou na EJA? O que 

esperava? O que encontrou? Por que permanece?) 
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APÊNDICE  D- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos sujeitos da pesquisa 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO(PPGE) 
 - MESTRADO - 

 
 

  
Eu,______________________________________professor(a) da rede 

_____________________________, do município _____________________________ ,  

pertencente à 25ª Superintendência Regional de Ensino, atuo como professora da Educação de 

Jovens e Adultos - EJA. Fui convidado(a) pelas pesquisadoras Angelita Aparecida Azevedo 

Freitas (Mestranda em Educação - UFOP), Célia Maria Fernandes Nunes (Professora do 

PPGE) e Regina Magna Bonifácio Araújo (Professora do PPGE)  a participar da pesquisa que 

vêm realizando sobre os Professores Iniciantes em EJA na Região dos Inconfidentes. 

Concordo em participar da pesquisa fornecendo informações por meio de questionário e 

entrevistas que serão aplicados. 

Fui informado(a) que todas as informações por mim passadas serão sigilosas e ao 

serem utilizadas, usarão um nome fictício para prezar a minha identidade. Além disso, posso 

em qualquer momento desistir de participar da pesquisa, se julgar necessário.  

Sinto que fui esclarecido(a) em relação à proposta de participar da pesquisa e 

concordo em participar voluntariamente, uma vez que reconheço a importância e as possíveis 

contribuições que poderá trazer à formação e profissão dos Professores Iniciantes na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos.                                

 

________________________________________________________ 

Professor(a) 
 
 

______________________________, _______ de _____________________ de 2013 

Atenciosamente, 
Angelita Aparecida Azevedo Freitas    Pesquisadora responsável- posmra@oi.com.br 
Célia Maria Fernandes Nunes   Professora orientadora -  cmfnunes@gmail.com 
Regina Magna Bonifácio de Araújo Professora co-orientadora -     
regina.magna@hotmail.com 
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APÊNDICE E- Processo de elaboração dos descritores de análise 
 

Tabela 2 - Processo de elaboração dos descritores de análise 
 

TEMA INDICADORES DESCRITORES 
Escolha da 
profissão 

Professor como transformador de uma realidade; 
influências de outros professores e da família na 
escolha da profissão; falta de condições de fazer 
outro curso; afinidade com a profissão; desejo de 
ser professor; admiração por professores durante 
sua formação.  

Profissão docente: 
uma escolha?  
 

Início da 
carreira 
docente 

Dificuldades de adaptação ao ambiente escolar; 
medo de não corresponder às expectativas; 
professor iniciante não possui os mesmos 
direitos que os veteranos; dificuldades de 
relacionar teoria e prática, dificuldade em manter 
a disciplina dos alunos; necessidade de apoio de 
colegas mais experientes; orgulho dos alunos e 
de seu desenvolvimento; prazer pelo vínculo 
estabelecido; encantamento com a profissão. 

O início da carreira - 
Entre o "Choque de 
realidade" e a 
"Descoberta". 
 

Inserção do 
professor na 
EJA 

Inserção na EJA por acaso; inserção, a princípio, 
por substituição; convite de pedagoga para 
assumir o cargo; aulas na EJA para completar 
um cargo. 

Inserção docente  na 
EJA: uma escolha?   
 

 
Trajetória do 
professor na 
EJA 

- Especificidades dos alunos da EJA; Desejo e 
motivação dos alunos para o estudo, necessidade 
de estímulo para garantir a permanência do aluno 
na escola; processo de desenvolvimento 
cognitivo de adultos diferenciado de outras 
faixas etárias;  assiduidade dos alunos; 
heterogeneidade etária das turmas, conflitos 
geracionais, processo de juvenilização. 
- Outras especificidades 
- Dificuldades em lidar com os conteúdos, com a 
heterogeneidade dos alunos; com as dificuldades 
de aprendizagem dos alunos;   carência de 
materiais didáticos e de investimentos materiais; 
formação docente precária; condições docentes 
precárias;  
- Descobertas e razões da permanência 
- EJA como lugar de realização profissional, de 
valorização e respeito pelo professor. EJA como 
espaço privilegiado de diálogo e relações 
afetivas entre professores e alunos. 

Trajetória 
profissional docente 
na EJA: Por entre 
desafios e 
realizações, 
permanências e 
desistências. 
 

Fonte:  Construção dos descritores de análise a partir das narrativas 
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APÊNDICE F - Formulário - políticas municipais para EJA 

 
Tabela 3 - Formulário - políticas municipais para EJA 

 
Universidade Federal de Ouro Preto 

Observatório da Educação 
ICHS-DEEDU 

 
Pesquisa sobre a presença da EJA em alguns municípios da Região dos Inconfidentes: políticas 
públicas, escolas, alunos/as, professores/as, currículo, material didático. 
 
 Município:  

2013 2012 2011 Observações: 
 Nº de escolas municipais 

que ofertam EJA 
   

Nº de alunos/as 
matriculados na EJA por 
segmento 

   

Nº de professores na EJA 
por segmento -concursados 
e não concursados 

   

Turnos de funcionamento 
da EJA no município 

 
 
 

  

Há Pedagogos/as para 
atuarem na EJA? Se sim, 
quantos? É específico para 
esta modalidade ou atual 
em outros segmentos 
também?  
 

   

Nº de classes de EJA por 
segmento 

   

Há Programa ou 
Orientações curriculares 
para EJA? Se positivo, 
quais? Foram criados pela 
própria SME ou vcs 
seguem as orientações do 
MEC/SECADI? 

 
 
 

  

Há material Didático 
específico para EJA? Se 
positivo, qual?   

   

Há Equipe específica para 
EJA dentro da SME? Se 
positivo, por quais 
profissionais é composta?  

   

Há Política para EJA no    
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município? Se positivo, 
desde quando? Qual  é esta 
política?  
Há Políticas de formação 
continuada de professores 
da EJA? Se positivo, qual 
é?  

   

 
 

 


