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RESUMO 
 
BRITO, Antoinette F. FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA: um 
estudo de caso realizado no IFPA, Campus de Belém. Fortaleza, 2012, 122p. 
Dissertação de Mestrado – Centro de Educação, Universidade Federal do 
Ceará. 
 
O presente estudo trata da formação e condições de trabalho dos docentes que 
atuam na Educação de Jovens e Adultos, no Campus de Belém, do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA. Objetiva-se 
analisar a formação articulada ao trabalho docente no contexto do Programa 
Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA – no IFPA, Campus 
de Belém, considerando o percurso da formação e as mudanças ocorridas no 
trabalho docente. O tema foi desenvolvido por meio de uma abordagem 
qualitativa em vista da possibilidade de descrever os aspectos subjetivos que 
se inserem no objeto de estudo, os quais não conseguem ser explicados em 
sua forma objetiva. Os principais referenciais teóricos que ancoraram esse 
estudo, entre tantos, encontram-se Minayo (2009), Frigotto (2005; 2007), 
Kuenzer (1999), Oliveira (2010), Gadotti (2007; 2008) e Pimenta (2002). O 
percurso metodológico constou de pesquisa bibliográfica, seguida de um 
estudo de caso, adotando-se como técnica de coleta de dados a entrevista 
estruturada, por meio de um roteiro de perguntas que serviu de base para 
estabelecer o diálogo com dez sujeitos participantes da pesquisa. Verificou-se 
que o PROEJA, ao disponibilizar a formação em nível médio profissional para a 
população de jovens e adultos, operacionalizou-se no âmbito do IFPA, Campus 
de Belém, com limitações significativas na formação do professor para atuar 
numa realidade diferenciada da qual estavam habituados, uma vez que se trata 
de um público com percurso de escolarização, em geral, descontínuo, história, 
anseios e projetos de vida diferentes dos alunos com faixa etária/escolarização 
―regular‖, além da própria maturidade psicológica e atuação social que 
necessitam ser levados em consideração na elaboração do Projeto Político-
Pedagógico dos cursos, além de estabelecer referenciais didáticos e 
pedagógicos capazes de subsidiar a ação docente diante de tal realidade. Isso 
é apontado pelas dificuldades expressas pelos docentes na atuação junto às 
turmas do PROEJA e pelo fato que do universo dos 10 entrevistados apenas 
dois apresentaram qualificação específica para este público. Essa pesquisa 
aponta que os professores, os quais realmente ministram aula para o PROEJA, 
precisam ter sua qualificação assegurada ou que os que se qualificaram ou 
estão se qualificando nessa especificidade passem a assumir tais turmas. 
Portanto, o IFPA Campus Belém, necessita implementar melhorias, visando 
assegurar a qualidade da formação profissional a esses sujeitos, resgatar o 
valor social do professor, bem como assegurar aos professores que atuam no 
PROEJA a fundamentação pedagógica suficiente para que eles possam intervir 
com condições suficientes para realizar o trabalho docente com eficácia. 
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Educação Profissional; 
Formação de Professores. 
 



ABSTRACT 
 
 

BRITO, Antoinette F. Training and working conditions of teachers in the 
education of young people and adults-PROEJA: a case study performed at 
IFPA, Belem campus.Dissertation (Master's Degree in Education).Federal 
University of Ceará. 
 
 
The present study describes the development and working conditions of 
teachers who work in youth and adults on the campus of the IFPA, the city of 
Bethlehem objective is to analyze the formation articulated to the teaching work 
in the context of the IFPA PROEJA considering the route training and changes 
in teaching. The theme was developed through a qualitative approach because 
of the possibility of describing the subjective aspects that fall within the subject 
matter, which can not be explained in its objective form. The methodological 
approach consisted of literature review, followed by a case study, adopting as a 
technique for data collection structured interview using a structured interview 
which formed the basis for establishing a dialogue with ten subjects in the 
research. It was found that the PROEJA by providing a mid-level professional 
training for young people and adults, is operationalized within the IFPA with 
significant limitations in training teachers to work in a different reality, since it is 
a public differences with route of education, life history, aspirations and life 
plans, which need to be taken into consideration. We conclude that there are 
still many ways to go under the IFPA and institutional capacity building of 
teachers to work in PROEJA, since it is subject to natural process of schooling, 
which should be considered in the development of the political teaching of 
courses, and to establish benchmarks didactic and pedagogical able to 
subsidize the teaching in the face of this reality. In this case, the training and 
working conditions of teachers who work in PROEJA-IFPA, needs to implement 
improvements to ensure the quality of vocational training to these subjects, but 
also to rescue the social value of the teacher as well as ensuring teachers 
operating in the PROEJA pedagogical reasons enough that they can intervene 
with sufficient conditions to realize the teaching effectively. 
 
 
 
 
Keywords:Youth and Adult Education;Professional Education; Training of 
Teachers. 
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INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa traz como temática as condições de trabalho e 

a formação docente dos professores que atuam no Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade 

de Jovens e Adultos – PROEJA, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará – IFPA, Campus de Belém. O programa tem como objetivo 

ofertar cursos que integrem, ou articulem a Educação Profissional à Educação 

Básica, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Essa articulação ou 

alguma relação com o trabalho já está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9394/96 - LDBEN. 

Assim, é que na LDBEN nº 9394/96, em seu no Art. 37º, encontra-se 

incluída no § 3º, como exigido pela Lei nº 11.147/08, a articulação, 

preferencialmente, entre a educação de jovens e adultos com a Educação 

Profissional (BRASIL, 1996). Vale ressaltar que a LDBEN indica, também, que 

a Educação Profissional, em cumprimento aos objetivos da educação nacional, 

integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do 

trabalho, da ciência e da tecnologia (BRASIL, 1996). 

Pensar o trabalho como atividade de produção, no sentido de 

produtivismo, é ir ao encontro da alienação humana. No conceito marxiano, 

trabalho significa realização, e sua produção deve estar ligada à atividade 

criadora e não meramente reprodutora.  ―O trabalho é a expressão da práxis, 

na qual o homem se relaciona com os outros seres sociais, com a natureza, 

transformando os outros e a si mesmo‖ (MANACORDA, 2007, p.68).  

A relevância da investigação encontrara-se na apresentação e 

análise da reestruturação do trabalh(o)ador docente da Educação Profissional, 

na transição do Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará– CEFET/PA 

para o então Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará /IFPA 

– resultante das reformas do Estado e da educação a partir dos anos de 1990 - 

reside na necessidade de compreendermos a especificidade dessas 

transformações ocorridas no concernente ao trabalh(o)ador docente, bem 

como de clarificarmos a identidade deste trabalh(o)ador tal como 

(re)configurado no contexto institucional do atual do IFPA Campus de Belém.  
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O trabalho docente no IFPA, Campus de Belém, configurou-se 

segundo as novas determinações do capital, com perdas significativas da 

organização da classe trabalhadora da educação, e novas demandas de 

atuação surgidas no âmbito da expansão da Educação Profissional, no Estado 

do Pará, a partir da instalação dos Núcleos do CEFET/PA, em municípios 

estratégicos para formação do trabalhador, indispensável ao desenvolvimento 

do capitalismo na Região Amazônica. Os professores muitas vezes tiveram que 

se deslocar da capital para o interior, ora para substituir professores ora para 

ministrar disciplinas nos cursos mantidos pela instituição. 

As novas relações de trabalho no IFPA geraram angústias e 

incertezas ao corpo docente, uma vez que as perspectivas de expansão da 

Educação Profissional que se desenhava no contexto social e educacional 

brasileiro, apontavam para situações de precarização do trabalho docente, com 

destaque para a contratação de professores temporários, substitutos, 

colaboradores e outras categorias. As mudanças acontecidas no âmbito 

institucional avançaram neste início do século XXI, promovendo impactos no 

trabalho no CEFET/PA. Estes impactos ficaram ainda mais acentuados, com a 

publicação da Lei nº 11.892/2008, que o elevou a categoria de Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia ampliando a educação superior pública e 

gratuita posto que houve aumento consubstancial de turmas assim como oferta 

de novos cursos, ampliando a diversidade de níveis e modalidades de ensino 

ofertadas no IFPA, Campus de Belém. 

Para uma compreensão melhor desta problemática, é necessário 

olhar um pouco para o passado. A reforma do Estado, na década de 1990, 

culminou com a precarização das relações de trabalho, especialmente, pelo 

aumento da terceirização das atividades meio, em especial, aquelas 

relacionadas à operação. A lógica neoliberal significou menores investimentos 

nas empresas e instituições públicas, com a redução das conquistas sociais da 

classe trabalhadora, desmonte da organização sindical, perda do poder de 

mobilização das entidades representativas da classe trabalhadora, mudanças 

no funcionamento da previdência e assistência social, além de outras medidas 

supressivas de direitos sociais1. 

                                                           
1 Ver OLIVEIRA, Elenilce, 2003.   
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A atividade produtiva orientada a partir das demandas de consumo 

suprimiu postos de trabalho, incorporou nos processos de produção, o just in 

time, um dos elementos do toyotismo; a automação, a substituição do contrato 

permanente de trabalho por contratos com prazos de término determinados, 

conforme a sazonalidade do consumo no mercado. 

No campo das relações de trabalho, a lógica neoliberal estimulou 

maior competitividade entre os trabalhadores, cujo referencial é a competência 

e eficácia na solução de problemas. A suposta vantagem desse quadro é 

apresentada pelo então ministro da Administração Federal e Reforma do 

Estado, ao longo de todo o primeiro mandato presidencial de Fernando 

Henrique Cardoso (1995–1998), Bresser Pereira,2 quando ele justifica que a 

reforma do Estado na década de 1990, pressupõe cidadãos menos protegidos 

e tutelados, contudo, livres o suficiente para tornarem-se empreendedores, 

autônomos e competitivos, na medida em que se reduzem as políticas de 

assistência. Essa ideologia encontra seu fundamento, como sendo constitutiva 

das vantagens desse quadro político-econômico, tal como propugnada no 

Plano Diretor da Reforma do Estado, documento de autoria de Bresser Pereira.  

O MEC, a partir de 1995, torna público o discurso de problemas e 

distorções nas escolas e centros federais de Educação Profissional, tais como 

custos elevados para a manutenção do ensino nestas instituições, número 

reduzido de vagas à comunidade e desvio dos egressos dos postos de trabalho 

técnico para os cursos superiores. Baseado nesses argumentos o MEC inicia a 

proposição da aproximação das escolas e centros federais de Educação 

Profissional com empresas privadas com o propósito de estabelecer parcerias 

visando à gestão compartilhada e a autossustentação financeira. Esse 

processo, como afirma Leite (2002), poderia desembocar na desconstrução de 

políticas públicas para a Educação Profissional, distanciando-a de seus 

compromissos de formação de trabalhadores para além do adestramento e 

desmantelamento das escolas que ofertem Educação Profissional devido à 

falta de financiamento público.  

                                                           
2 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A reforma do Estado nos anos 90: lógica e mecanismos de 
controle. Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997. 
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Esses processos afetaram o corpo docente dessas instituições. 

Pontilharam no país e no IFPA, Campus de Belém, movimentações que 

impedissem a concretização desse modelo que acenava prejuízos à Educação 

Profissional tanto em nível de formação, quanto as condições de trabalho.  

Nesta linha de pensamento, este estudo delimita-se à investigação 

da complexidade das condições de trabalho dos docentes do PROEJA do 

IFPA, no Campus da cidade de Belém, capital do Estado do Pará, e toda a 

problemática acerca da relação entre a formação e o desempenho profissional 

desses docentes, seja de formação tecnológica ou licenciatura. 

Sabe-se que além da formação docente há outros desafios para 

qualificar o ensino do PROEJA, como os apontados por Frigotto (et all, 2005), 

que consistem na desconstrução do entulho ideológico da teoria do capital e 

empregabilidade, o engajamento dos educadores em mudanças curriculares e 

o envolvimento da sociedade civil e política para obter condições objetivas e 

subjetivas que forneçam as bases materiais para o bom desempenho do 

trabalho docente. No entanto, esta pesquisa propõe-se a focar a formação 

docente como eixo que pode promover o movimento para as demais mudanças 

necessárias para esta qualificação do ensino. 

Diante deste contexto apresentado, sinto-me inquieta em investigar 

sobre a formação e a prática de professores que estão atuando nessa nova 

área da educação e como vem sendo desenvolvida sua profissionalização. 

Além do mais, como se encontram as condições de trabalho para a criação de 

um novo campo do saber, isto é, Educação Profissional de Pessoas Jovens e 

Adultas – EPJA, fato evidenciado através do Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, tendo como lócus da pesquisa o 

IFPA. Tomando por base esse contexto de mudanças na área educacional 

profissional, procurei fazer uma abordagem das transformações ocorridas no 

trabalho docente a partir da implantação do PROEJA. 

A investigação buscou responder aos seguintes questionamentos:  

– As políticas públicas educacionais no período de 1990 a 2010 

contemplaram a formação de professores do atual IFPA Campus de Belém?  

– A implantação do PROEJA impactou o trabalho docente no IFPA, 

Campus de Belém? 
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– Como se desenha o perfil da formação dos docentes que atuam no 

PROEJA, no IFPA Campus de Belém? 

– Que postura os docentes do IFPA Campus de Belém adotam 

diante da proposta do PROEJA? 

O interesse na pesquisa partiu do fato de minha vivência no 

cotidiano de trabalho, como professora efetiva da instituição, e da possibilidade 

de descrever o percurso formativo dos professores que atuam no PROEJA, no 

IFPA, Campus de Belém, que se harmonizaram com a oportunidade de 

participar do processo de capacitação/formação (mestrado) convênio do IFPA, 

Campus de Belém, com a Universidade Federal do Ceará, cujos recursos 

provêm das capacitações para o PROEJA. 

Baseada em história recente, estabeleço a justificativa da escolha 

deste tema, inicialmente, como uma cidadã com uma história de vida com 

grandes dificuldades que conseguiu driblar todos os obstáculos decorrentes 

das novas posturas adotadas nas relações de trabalho, capitaneadas pela 

efetivação da lógica de funcionamento do modo de produção capitalista. 

Posteriormente, como professora (re)sinto profundamente a marginalização 

das políticas públicas de educação e do meio acadêmico, que subestimam e 

enxergam a área da Educação de Jovens e Adultos -EJA, quase sempre como 

―coisas menores‖. Entendo que há uma grande distância entre o que é 

proposto pela legislação e o que vem sendo feito, principalmente se a 

modalidade de ensino é Educação de Jovens e Adultos, haja vista os 

financiamentos à execução de programas como esse, ser ainda, mínimo e 

insuficiente, assim, acabam mostrando uma precarização da educação pública 

local, sobretudo, em EJA.  

Não posso deixar de mencionar as políticas públicas, que a partir da 

década de 1990, foram responsáveis por desencadear um processo de 

precarização do trabalho docente, que se materializa por meio de múltiplas 

formas, dentre elas: baixos salários, o que ocasiona o aumento da jornada de 

trabalho; cursos com novos formatos, expansão da oferta de cursos – 

redesenhados de modo a atender a especificidade do novo padrão de 

acumulação do capital; falta de tempo para o professor montar seu plano de 

aulas e atualizar-se; falta de material didático-pedagógico e de recursos 

humanos na escola; desarticulação da categoria dos professores, por um 
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processo de diminuição da autonomia docente para realizar seu trabalho e 

cobrança de resultados por parte da direção do IFPA, na cidade de Belém, 

capital do Estado do Pará.  

Desse modo, o desenvolvimento da temática desta pesquisa, muito 

embora seja movida pelo prazer – aquele da pesquisa, da escrita e do narrar a 

si próprio – mescla-se à dor da narrativa, que ao resgatar o passado, o faço 

como que a resgatar um certo tempo em nós, vivido nessa instituição, na qual 

deixamos cravadas nossas vidas. Essa trama que entrecruza prazer e dor, 

explica-se por ser parte do tema. Dito de outro modo: sou protagonista da 

história vivida que iniciada nos anos 1990, na então Escola Técnica Federal do 

Pará – ETFPA. 

Narrar, pesquisar a história da transição do CEFET/PA para o atual 

IFPA Campus de Belém, é dar início a um registro que, embora vivido, ainda 

está por ser feito. Tal período alterou vidas pessoais e institucional. Assim, o 

objetivo em registrá-lo é para que a mesma possa ser (re)contada do ponto de 

vista das reformas educacionais, ocorridas a partir dos anos 1990 e dos 

sujeitos que a vivenciaram.  

As mudanças trazidas pelas reformas educacionais afetaram a vida 

dos professores. Pelos cantos da instituição só se ouvem lamentos, lamentos 

guardados/segredados nas paredes da sala dos professores que, de local de 

encontro e festividades, transformou-se em muro de lamentações. Dizimou-se 

a alegria e desse modo, a saudade tem sido a palavra mais utilizada entre nós, 

profissionais do ensino da educação, no IFPA, Campus de Belém. 

Diante do exposto, é possível afirmar que a relevância desta 

problematização, extraída do cotidiano do trabalh(o)ador docente, é resultante 

das reformas educacionais ocorridas nas últimas duas décadas, 

principalmente, se circunscrevemos a temática desta investigação (trabalho e 

educação) a um determinado setor institucional (o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará/ IFPA, Campus de Belém), 

possibilitando o aprofundamento da compreensão das transformações 

ocorridas no interior de um dos espaços laborais dos trabalhadores da 

educação profissionalizante. Tal problematização permite explicarmos os 

impactos do contexto global, ocasionados pela globalização da economia e 
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seus desdobramentos na política da Educação Profissional, no âmbito do 

Instituto. 

O objetivo central da pesquisa é analisar a formação articulada ao 

trabalho docente no contexto do PROEJA no IFPA, Campus de Belém. 

Especificamente, busca-se descrever o percurso da formação dos professores; 

apontar as mudanças ocorridas no trabalho docente.  

O tema em foco foi desenvolvido por meio de uma abordagem 

qualitativa. Esta abordagem tem sido utilizada com eficácia na investigação 

científica, na área educacional, em vista da possibilidade de descrever os 

aspectos subjetivos que se inserem no objeto de estudo, os quais não 

conseguem ser explicados em sua forma objetiva.  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. 
Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade 
que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela 
trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 
aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes [...] por 
isso não existe um continuum entre abordagens quantitativas e 
qualitativas, como muita gente propõe, colocando uma 
hierarquia em que as pesquisas quantitativas ocupariam um 
primeiro lugar, sendo objetivas e científicas. E as qualitativas 
ficariam no final da escala, ocupando um lugar auxiliar e 
exploratório, sendo subjetivas e impressionistas (MINAYO, 
2009, p. 21). 

 

O modo concebido deste estudo direcionou-me a caracterizar esta 

pesquisa como qualitativa, embora em alguns momentos haja uma abordagem 

do tipo quantitativa. Isto ocorre quando é apresentado um estudo exploratório, 

por meio de estudo de caso, o qual busca informações sobre as condições de 

trabalho, a formação dos docentes que atuam no Proeja do IFPA, escolhido 

como lócus da pesquisa e as posturas, frente a esta implementação. Sobre 

este tipo de abordagem, Bogdan e Biklen (1991) asseguram: 

Poderá ser útil pensar em dois modos de abordagem a analise. 
Numa das abordagens, a análise é concomitante com a recolha 
dos dados e fica praticamente completa no momento em que 
os dados são recolhidos. Esta é a abordagem mais 
frequentemente utilizada pelos investigadores de campo 
experientes. Ela revela-se tanto mais eficaz e eficiente quanto 
melhor souber aquilo que está a fazer. A outra abordagem 
envolve a recolha dos dados antes da realização da análise. 
No entanto, os investigadores nunca a utilizam na sua forma 
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mais pura, aproximando-se apenas dela, dado que a reflexão, 
sobre aquilo que se vai descobrindo enquanto se está no 
campo de investigação, é parte integrante de todos os estudos 
qualitativos (BOGDAN & BIKLEN, 1991, p.206). 

Para um melhor entendimento sobre o tema escolhido e respostas 

às questões norteadoras, o estudo encontra-se dividido em três etapas de 

investigação:  

A primeira etapa delimita-se a investigar as políticas públicas 

educacionais para a formação docente, no período compreendido entre os 

anos de 1990 e 2010, assim como analisar as condições de trabalho e os 

impactos, por elas, causados na prática docente. Para uma melhor 

compreensão sobre o assunto é apresentado um breve histórico da trajetória 

da formação de professores no Brasil.  

A segunda etapa foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica, 

com o intuito de sistematizar a formação de professores e a política 

educacional no contexto do Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos – 

PROEJA. A escolha da pesquisa bibliográfica justifica-se pela possibilidade de 

aprofundar o conhecimento já produzido em relação ao tema, uma vez: 

(...) que explica um problema a partir de referenciais teóricos 
publicados em documentos. Pode ser realizada independente 
ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. Ambos 
os casos buscam conhecer e analisar as contribuições culturais 
ou científicas do passado existentes sobre um determinado 
assunto, tema e problema (CERVO & BERVIAN, 2007, p.55). 

Estas fases da pesquisa foram demarcadas como sendo 

bibliográfica, do tipo documental, com uma abordagem qualitativa, embasada 

em material extraído de obras publicadas, tais como livros, artigos científicos, 

monografias, dissertações e demais pesquisas existentes sobre a temática. 

A terceira etapa visa apresentar a formação dos professores e 

analisar a adesão ou a resistência destes em relação ao processo de 

implantação do PROEJA, no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Estado do Pará – IFPA, Campus de Belém, e como eles 

compreendem a relação entre a sua formação e o desempenho a partir de uma 

amostra, composta por 10 professores, que atuam e atuaram no PROEJA. O 
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campus de Belém foi escolhido como o universo deste estudo entre os 12 

(doze) campi existentes no Estado do Pará3. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
3
 Os demais campi são em Abaetetuba, Altamira, Bragança, Breves, Castanhal, Conceição do 

Araguaia, Itaituba, Marabá Industrial, Rural Marabá, Tucuruí e Santarém. 
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CAPÍTULO I – HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL  
 

O ajuste do Estado à globalização do capital no Brasil caracterizou-

se por um amplo processo de privatizações4 com reflexos na elevação do 

desemprego, conforme descrito nos registros do Cadastro Geral de 

Desemprego – CAGED5 e nas novas formas de relações de trabalho, 

combinadas à lógica de funcionamento do mercado, redução dos investimentos 

governamentais em programas e projetos sociais. Esse processo resultou na 

minimização do Estado, combinada simultaneamente, de um lado a forte 

ingerência do mesmo no concernente à regulação do mercado, das políticas 

macro e microeconômicas e, de outro, à subtração do mesmo em relação ao 

investimento nas políticas públicas sociais, particularmente, às da Saúde e da 

Educação. Frigotto (2005) ratifica esta assertiva quando afirma: 

A economia globalizada suprimiu o poder do Estado nacional 
no planejamento do desenvolvimento econômico-social, 
outorgando tal poder ao mercado, como elemento regulador da 
economia, articulado à lógica da flexibilização do 
funcionamento das relações de trabalho (FRIGOTTO, 2005, 
p.23). 

No bojo dessas reformas e de seus desdobramentos para as 

políticas públicas educacionais, em particular, para a educação 

profissionalizante, encontra-se a redefinição – protagonizada pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº. 9394/96 – do 

funcionamento administrativo e pedagógico das escolas técnicas federais, por 

meio da oferta de cursos profissionalizantes (nos níveis básico, técnico e 

tecnológico) com profundas alterações no trabalho docente, principalmente, 

pelas novas formas de oferta da Educação Profissional, a saber, a forma 

concomitante e sequencial, atualmente subsequente, separam o Ensino Médio 

da Educação Profissional (KUENZER, 1999). Na concomitância, em um turno, 

                                                           
4 O processo de privatização ocorreu de forma direta em empresas ligadas ao Ministério das 
Minas e Energia, Energia Elétrica, Telecomunicações, Setor Bancário, Transportes e Ferrovias, 
com destaque para a Companhia Vale do Rio Doce – CVRD, Companhia Siderúrgica Nacional 
– CSN, USIMINAS; Banco do Estado de São Paulo – BANESPA; Banco do Estado do Rio de 
Janeiro – BANERJ, Banco do Estado de Minas Gerais – BEMGE; e demais bancos estaduais; 
Empresas de Telefonia, com destaque para a Telecomunicações do estado do Rio de Janeiro 
(TELERJ), Telecomunicações do estado de São Paulo (TELESP), e diversas empresas estatais 
mantidas pelo Estado (BIONDE, 2004).   
5 CAGED – Cadastro Geral de Desemprego. De acordo com os dados de 1998, as demissões 
alcançaram em torno de 25% da população economicamente ativa (BIONDE, 2004). 
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manhã, tarde ou noite, os alunos cursam/cursavam a Educação Básica; em 

outro turno as disciplinas técnicas. No sequencial/subsequente, a Educação 

Profissional é cursada posteriormente ao Ensino Médio. Essa separação gerou, 

também, o distanciamento entre os docentes que atuavam na educação básica 

dos que ministravam aulas nas disciplinas técnicas. Tais mudanças 

repercutiram expressivamente sobre o trabalh(o)ador docente e alteraram a 

identidade e a cultura interna das escolas técnicas, reconfigurando a cultura 

institucional produzida historicamente, qual seja a de ser referência na 

formação de profissionais, em nível técnico industrial. 

Tal reconfiguração impactou na atuação dos professores, doravante 

submetidos a novas formas de organização de trabalho, decorrente da 

elevação da oferta de cursos profissionais em diferentes modalidades, dentre 

estas a Educação Profissional integrada à Educação de Jovens e Adultos. 

Para entendermos a formação atual de nossos docentes, um dos 

aspectos adotados como foco desta investigação, faz-se necessário olhar um 

pouco mais para o passado, para o contexto histórico da formação docente no 

Brasil. Foi por meio da aculturação sistemática e intensiva do elemento 

indígena, aos valores morais da civilização ocidental, realizado pelo 

cristianismo no período da colonização portuguesa, que foram lançadas as 

primeiras sementes neste sentido. 

Isto aconteceu durante a catequese realizada pela Companhia de 

Jesus, popularmente conhecida como jesuítas.  

De acordo com Aranha (2005), a construção da profissão de 

professor ocorreu nas instituições religiosas, ao longo dos séculos XVII e XVIII, 

sob a guarda dos ―jesuítas.‖ Neste período não havia a escolarização de um 

modo efetivo para a população indígena que habitava nosso país. Estes, 

juntamente com o negro e os mestiços, destinavam-se ao trabalho braçal. Os 

colégios jesuítas foram implantados no Brasil, a partir da década de 1570. 

Tais instituições de ensino visavam à formação intelectual da elite 

colonial, desta forma iniciou-se o ―processo de elitização‖ do ensino brasileiro. 

Com a expulsão dos jesuítas, tem-se o início, na então colônia portuguesa, o 

―processo de laicização‖, com a importação dos professores régios.  
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Com a chegada da família real ao Brasil e o país sendo 

transformado em Coroa Portuguesa, são transcorridas uma série de 

modificações, de modo especial no campo intelectual. 

Contudo, somente a partir de 1827, quando foi implantada a Lei 

Geral do Ensino, a única lei geral relativa ao ensino elementar, existente até 

1946, é que houve uma organização docente no Brasil. Surge então, em 1835, 

a Primeira Escola Normal Brasileira, no Rio de Janeiro, em Niterói, que tinha 

como objetivo o aperfeiçoamento da formação docente. Essa formação ocorreu 

em nível secundário, na qual a modalidade de ensino tinha a duração de 02 

anos. Os focos eram o saber e o aluno. O professor tornava-se desta forma, 

um sujeito robotizado, pois a ele cabia apenas a transmissão de conhecimento. 

A atividade docente torna-se profissional somente a partir da 

segunda metade do século XVII, quando o Estado exige que o professor só 

exerça a profissão, se possuir uma licença, tida como um aval ou autorização, 

fornecida pelo próprio Estado, para que esta atividade fosse legitimada. Deste 

modo, os professores passaram a ocupar um lugar político na estrutura da 

escola e nas diversas camadas sociais. 

A criação de instituições de formação, conhecidas como Escolas 

Normais, só foi efetivada no século XIX, quando são criadas em diversas 

províncias do Império esse modelo de escola. No entanto, a formação de 

professores nem sempre se manteve como um objeto de destaque nas 

políticas educacionais, e desde o Império, ocasião em que se estabeleceram 

às primeiras instituições formadoras representadas pelas Escolas Normais, a 

qualificação ocorreu em nível médio, pois as demandas em torno do acesso à 

escola ainda se revelavam incipientes na sociedade brasileira. 

Mesmo com a presença das ideias socialistas no início do século 

XX, que reivindicavam maior oferta do ensino público para as classes 

populares, à formação do professor manteve-se no patamar do Ensino Médio, 

através de agências formadoras nos Estados, e a grande maioria funcionando 

de maneira precária. 

As mobilizações populares em favor da melhoria da qualidade do 

ensino público e a maior participação do Estado no campo da efetivação das 

políticas públicas para a educação se revelaram, especialmente, na década de 
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1920 a 1930, descrita por Romanelli (1998), a partir do entusiasmo da 

educação que culminou com o manifesto dos pioneiros em 1932. 

O rompimento do silêncio em relação à oferta do ensino público, 

laico e gratuito, obrigatório para todos, aconteceu a partir da Constituição de 

1934, em que algumas demandas passaram a ser atendidas, mesmo de forma 

precária. O avanço do capital permitiu ampliar as necessidades de qualificação 

de mão de obra voltadas às carências do processo produtivo, consubstanciada 

pelos ideais do Estado desenvolvimentista e, na década de 1940 a 1950, a 

educação passou por um conjunto de reformas que culminaram com a Lei 

Orgânica do Ensino Normal, criada na gestão do então ministro da Educação 

Gustavo Capanema, que determinou normas e diretrizes para a formação do 

pessoal do magistério primário. 

Conforme a mencionada lei, as Escolas Normais Regionais (1º ciclo) 

deveriam funcionar com o curso de formação de regentes de ensino primário, 

com duração de quatro anos, e as Escolas Normais (2º ciclo) com o curso de 

formação de professor primário com duração de três anos. Paralelamente 

foram criados os Institutos de Educação visando qualificar os recursos 

humanos a serem utilizados no ensino. 

Segundo as considerações de Nunes (1995), permaneceram nas 

Escolas Normais e nos Institutos de Educação, os espaços para a formação do 

professor para as séries iniciais constituindo-se como um ensino técnico para a 

formação do profissional docente. 

A partir de 1964, a visão única da educação tecnicista definiu as 

estratégias de reformas educacionais, assim, diversos convênios, foram 

assinados e se tornam públicos em 1966, são os acordos MEC-USAID 

(Ministério da Educação e Cultura e United States Agency for International 

Development), cuja finalidade era adequar o sistema de ensino brasileiro ao 

modelo Norte-Americano.  

O projeto MEC-USAID estava assentado em três pilares: o primeiro 

enfatizava a educação e o desenvolvimento e propunha uma profissionalização 

rápida voltada à criação de mão de obra especializada para um mercado em 

expansão. Quanto ao segundo pilar priorizava a educação e a segurança, visto 

que a finalidade era a formação do cidadão consciente do civismo e o desejo 

de resolver os problemas do Brasil. Assim, para sua efetivação foi implantada 
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as disciplinas Educação Moral e Cívica (curso médio) e Problemas Brasileiros 

(curso superior). Isso promoveu a extinção do curso de Filosofia no colegial e, 

na universidade, foi totalmente desprestigiada. O terceiro pilar priorizou a 

educação e comunidade, proposto de forma genérica: a comunidade diria à 

escola quais os pontos emergenciais para a coletividade e a escola 

responderia a tais carências formando pessoal capaz de atendê-las. Na 

verdade, era esse o ponto referente à ligação escola – empresa e que 

resultaria em conselhos universitários compostos de professores e 

representantes do patronato. 

Duas questões são básicas no projeto MEC-USAID: 1) transformar a 

escola em empresa, facilitando o controle institucional do ensino; 2) implantar a 

reforma gradualmente, sem grande choque com a antiga estrutura. Em nenhum 

momento na história da educação brasileira as iniciativas governamentais 

desenvolvidas no campo educacional foram tão intensas quanto nas décadas 

de 1960 e 1970, atingindo seu ápice com a promulgação da Lei Nº 5692/71, 

que reformula o ensino de 1ª e 2ª graus, trazendo a profissionalização 

obrigatória ao ensino de 2º grau. 

 Diante da instauração da lei Nº 5.692/71, a demanda por docentes 

serviu de justificativa para a precarização da formação. Assiste-se à 

proliferação dos cursos de formação de professores no segundo grau, 

tornando-o obrigatoriamente ―profissionalizante‖ e as licenciaturas curtas 

incentivadas na Reforma Universitária. A degradação da profissão de professor 

se consolida no cenário brasileiro, ou seja, o profissional passa a dar aulas a 

baixo preço, remunerado apenas pela hora-aula, sem condições de prepará-

las. Incapacitado para pesquisa é um sujeito dócil às empresas e ao Estado. As 

consequências dos acordos MEC/USAID foram desastrosas para a formação e 

as condições de trabalho da categoria.  

Com a Lei nº 5692/71 foi instituída a habilitação específica para o 

magistério, Cavalcante (1994), ao sistematizar os níveis de formação do 

professor aponta para duas categorias distintas em nível de 2º grau com três 

anos de duração, habilitados para o magistério de 1º grau de 1ª a 4ª série; com 

quatro anos de duração, sendo o último ano constituído de estudos adicionais, 

habilitados para o magistério de 1º grau de 1ª a 6ª série. 
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De acordo com as considerações apresentadas por Pimenta (1990), 

este modelo não atendia às expectativas de formação qualitativa do professor, 

pois se mantinha esvaziada de conteúdos, fato que comprometia, 

significativamente, a construção da formação pedagógica consistente, ao 

mesmo tempo em que as atividades destinadas aos estágios concentravam-se 

nas antigas práticas adotadas no antigo curso normal, restritas à observação, 

participação e regência. 

Em nível de 3º grau, a Lei nº 5692/71, apresenta três modalidades 

de formação de recursos humanos destinadas ao exercício do magistério: a 

licenciatura de 1º grau, obtida em cursos de curta duração, habilitava o 

professor ao exercício do magistério da 1ª a 8ª série do 1º grau. Por meio de 

Estudos Adicionais, os cursos de licenciatura curta, com menos de um ano de 

duração o professor estaria habilitado para o 1º grau até a 2ª série do 2º grau; e 

através da Licenciatura Plena, o professor habilitava-se para o exercício do 

magistério de 1º e 2º graus. 

A década de 1970 não trouxe relativos avanços à formação do 

professor para as séries iniciais, embora tenha apresentado a possibilidade de 

acesso aos cursos superiores, mediante a alternativa da licenciatura plena, 

contudo, ainda era prevalecente em diversos Estados e municípios a formação 

em nível médio, ofertada por Escolas Normais que cumpriam assim sua função 

social. 

A problemática em relação à lotação, requisição dos profissionais do 

magistério formados pelas Escolas Normais, estava ligada à lotação por eles 

exercida nas escolas, pois, geralmente, assumiam as séries iniciais as quais 

exigiam um domínio mais amplo de saberes pedagógicos. Este fato não era 

disponibilizado pelo modelo fragmentado e inconsistente, demandado nas 

instituições formadoras em nível médio. 

As perspectivas em torno das discussões sobre a formação do 

professor para as séries iniciais, em instituições de nível superior, começaram 

então a emergir nos debates dos educadores, em contraposição as correntes 

que defendiam a formação em nível médio através das Escolas Normais. 

O debate se estendeu por toda a década de 1980 a 1990, e vale 

destacar a preocupação e o compromisso com a formação de um professor 

qualificado, competente no trabalho docente. Esse era o desafio que se 
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apresentava aos cursos de formação de professores, especialmente pelas 

novas mudanças que se descreviam no cenário social, que exigia um melhor 

nível de qualidade da escola básica, além de atender às demandas 

populacionais na possibilidade de construir o acesso ao mundo do trabalho. 

Por outro lado, entendia-se que o avanço a ser projetado na 

formação do professor para as séries iniciais inviabilizava o alcance universal, 

visto que em algumas regiões brasileiras, especialmente, o Norte e o Nordeste, 

a presença significativa de professores leigos, revelava a necessidade de 

continuidade e manutenção dos cursos em nível médio, visando atender a 

realidade desigual vivenciada no plano socioestrutural brasileiro. 

A formação de professores no Brasil, na década de 1980, esteve 

ligada aos interesses das relações políticas e econômicas que se construíram 

na ditadura militar, orientada pelos princípios deliberados na Lei nº 5692/71, 

que instituiu a profissionalização da docência. É relevante considerar que a 

reforma do ensino estabelecida no regime militar repercutiu, intensamente, nos 

programas de formação de professores, visto que não se revelou avanços 

significativos na qualificação dos profissionais para atuarem em escola. 

Silva (1999) destaca que a reforma do ensino, protagonizada pela 

Lei nº 5692/71, estabelecia como meta a formação de professores em nível 

superior por meio de cursos de licenciatura plena, no entanto, as condições 

socioestruturais que o sistema de ensino apresentava, inviabilizavam esta 

proposta. Contudo, ressalva-se que pela primeira vez em nossa legislação, a 

perspectiva de um processo de formação em cursos superiores para a atuação 

do professor na pré-escola e séries iniciais do Ensino Fundamental, 

encontrava-se ancorado na legislação, pois, até então, esta formação era 

oferecida apenas nas escolas normais de nível médio. 

A realidade da sociedade brasileira, marcada por intensos quadros 

de desigualdade e diversidade regional, promoveu a adaptação da Lei nº 

5692/71 no que tange às propostas de formação do professor. 

A Lei de 1971 criou uma forma de organização que permitia ao 
candidato ao magistério, ou ao professor em serviço, acumular 
gradativamente anos de escolaridade e atuar em séries cada 
vez mais avançadas do sistema escolar. Dessa forma, a 
formação mínima para as quatro primeiras séries do ensino 
fundamental seria a habilitação específica em magistério, no 
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nível médio (curso normal). Se o professor acrescentasse mais 
um ano de estudos adicionais, poderia estender sua atuação 
até a sexta série do ensino de 1º Grau [hoje fundamental] 
(SILVA 1999, p.191). 

Revela-se na legislação educacional a prioridade na formação do 

professor para as séries iniciais em instituições de ensino de nível médio, 

representada basicamente pelas escolas normais, mantidas em sua maioria 

pelo Estado. Essas escolas não conseguiam oferecer uma formação de 

qualidade ao professor, ao mesmo tempo restringiam os conhecimentos 

articulados a uma proposta tecnicista que, segundo Candau (1998), estavam 

vinculadas às concepções pragmáticas que o sistema educacional brasileiro 

descreveu na década de 1970 e articuladas ao quadro político que a ditadura 

militar efetivou, a qual ofuscava a dimensão política social necessária a 

formação do educador. 

A ênfase no domínio das habilidades dos instrumentos de ensino, 

proporcionado pela tecnologia educacional, era prioridade na formação do 

professor.  Candau (1998) destaca a relevância que a disciplina didática se 

apresentou no processo formador em que o planejamento e o uso adequado 

dos recursos didáticos pelo professor se constituíam em verdadeiros meios de 

suposta garantia da qualidade no ensino.  

A fragilidade da formação do professor, expressa a partir das 

deliberações na Lei nº 5692/71, estavam representadas pelo caráter paliativo e 

imediatista com que se configurou. De um lado, é suprimida a dimensão social 

e política que o educador necessitava ter para a compreensão da realidade em 

que atuava na prática docente; por outro, os currículos de formação não 

atendiam, suficientemente, a construção de uma base que possibilitasse dar a 

devida consistência a uma ação interventiva, eficaz, uma vez que a 

qualificação para atuação nas séries posteriores do ensino fundamental e do 

médio, através de estudos adicionais, licenciaturas curta e plena, 

comprometiam a qualificação, ao mesmo tempo promovia a desvalorização do 

profissional da educação na sociedade. 

Submetido aos interesses políticos do governo militar, o processo de 

formação de professores na década de 1970, descrito a partir das deliberações 

expressas na Lei nº 5692/71, que instituiu o ensino profissionalizante em nível 
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médio, contribuiu, significativamente, para fragilizar a formação suprimindo o 

caráter social. Candau (1998) destaca o quanto a qualificação do professor se 

concentrou articulada à política de produção do capital humano instituída pelo 

governo militar para responder as diretrizes estabelecidas ao desenvolvimento 

do Milagre Econômico. 

As perspectivas que se levantaram em torno da formação de 

professores, na Lei nº 5692/71, estiveram ligadas à política de financiamento 

da educação pública brasileira, visto que os custos para formação de 

professores nas escolas normais, por meio da oferta de habilitação e nível 

médio, atendiam às expectativas do governo militar no campo da educação. 

A formação do professor habilitado em curso de nível médio de três 

anos de duração, para atuação nas séries iniciais do Ensino Fundamental, e 

mais uma complementação de estudos de um ano no nível médio, garantia-lhe 

a docência até a 6ª série. Esse fato comprova o quanto o desenvolvimento do 

processo formador esteve ligado à realidade brasileira marcada pela 

diversidade e desigualdade social. 

A prioridade na formação do professor em nível médio associado à 

reduzida oferta de vagas no ensino superior é, nitidamente, observada na 

sociedade brasileira, em que a maioria das regiões carece de instituições que 

venham contemplar as necessidades da população, de modo que a Lei nº 

5692/71 estabeleceu esquemas transitórios e opcionais, atendendo, tanto a 

realidade da grande metrópole à pequena vila. 

As mudanças apresentadas no contexto da economia globalizada 

repercutiram, diretamente, no processo de formação de professores na década 

de 1990. As propostas implementadas na LDB nº 9394/96 procuraram 

acompanhar as novas necessidades impulsionadas pelo mundo do trabalho e 

pela lógica do capital, determinando medidas que influenciaram no modelo de 

formação a partir da elevação do nível de ensino. 

Segundo Demo (1999), a realidade educacional brasileira é 

expressa pela fragilidade que o ensino revela em que a escola não consegue 

elevar sua função social em níveis qualitativos a aprendizagem dos alunos. 

Quando isso ocorre é inegável a má formação do professor, as péssimas 

condições de trabalho e remuneração que inviabilizam uma prática pedagógica 

qualitativa na escola. 
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A LDB nº 9394/96 trouxe mudanças significativas na formação do 

professor, especialmente no Artigo nº 62, que trata do nível superior para a 

atuação na docência na Educação Básica. Admitindo, num quadro de 

contradições, a flexibilização, qual seja, a presença de professores em nível 

médio atuando na educação infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Segundo as considerações apresentadas por Silva (1999), a 

formação de pessoal destinado ao magistério assumiu um quadro diferenciado 

na LDB nº 9394/96, assim, também, são incluídos os Institutos Superiores de 

Educação, como lócus da formação.   

As discussões em torno das agências formadoras de professores 

intensificaram debates nos meios educacionais, pois de acordo com as 

perspectivas que se revelam nos modelos apresentados pelo Estado, a 

formação deveria ser efetivada em instituições específicas representadas pelos 

Institutos Superiores de Educação6, ou por meio de cursos de licenciatura em 

Pedagogia que habilitasse o professor para atuação nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Este enfoque centraliza a formação do professor a agências isoladas 

do processo pluridisciplinar que caracteriza a universidade. Entende-se que a 

formação do professor deve estar articulada às propostas que se apresentam 

em relação à produção e a divulgação do saber, de modo que é a universidade 

a instância formadora de profissionais para a educação. As caracterizações, 

que se revelam na LDB nº 9394/96, em relação à formação de professores, 

definem locais e instituições voltadas exclusivamente a esta finalidade, 

mediante currículos mínimos e flexíveis que comprometem a qualidade do 

profissional. 

Dentre as inovações sugeridas na LDB nº 9394/96 relativas à 

formação do professor, revela-se o aproveitamento de experiências anteriores 

que podem ser contabilizadas no currículo por meio do aproveitamento de 

carga horária. No entanto, estes saberes não passam por uma avaliação no 

sentido de conhecer a qualidade que apresentam ou de que maneiras eles 

podem contribuir na formação em nível superior do professor. 

                                                           
6
 Os Institutos Superiores de Educação aparecem na LDB 9394/96, no artigo 62, enquanto 

alternativa garantida pelo Estado para a formação do professor para a Educação Básica. 
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Após a implantação da LDB de 1996, verificaram-se alguns impactos 

quanto à formação dos professores, principalmente, no aspecto citado, o da 

qualidade de ensino. No sentido da quantidade, visando o diploma de nível 

superior, o Estado, por meio da mesma lei, amplia o leque de instituições que 

oferecem tal certificado. Entre as quais, os Institutos Superiores de Educação.  

Esses Institutos de Educação tem autonomia e amparo legal para 

ofertar cursos normais superiores destinados à formação docente, em nível 

fundamental, assim como para as séries do ensino pré-escolar, e cursos de 

licenciatura, para formar os docentes que atuarão nas séries finais dos ensinos 

fundamental e médio, em conformidade com o artigo nº 45 da LDB nº 9394/96, 

a qual declara ―a educação superior será ministrada em instituições de ensino 

superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou 

especialização‖ (BRASIL, 1996). 

As reflexões apresentadas por Demo (1999) revelam o quanto a 

formação do professor, na sociedade brasileira, perpassa por um discurso 

contraditório, na medida em que se busca a valorização por meio dos cursos 

superiores, ao mesmo tempo se banalizam a formação inicial em tempos 

mínimos, o que serve apenas para remuneração aquém da importância de seu 

trabalho, desvalorizar a profissão e com isso fragilizar os cursos de pedagogia 

nas universidades brasileiras. 

A formação amplia o raio de oferta a outros profissionais com nível 

superior que desejam ingressar no magistério, mediante programas de 

formação pedagógica, muitas vezes praticados sob forma aligeirada, que 

possivelmente pouco tem a contribuir para uma formação de qualidade.  

As reflexões em torno da formação do professor incluem as 

perspectivas técnicas, políticas e sociais, que caracterizam o trabalho docente, 

em decorrência das implicações que o trabalho desenvolvido por este 

profissional expressa, na construção do tecido social. E, em meio à 

complexidade assumida no papel que o professor desempenha, as políticas de 

formação vêm sendo orientadas segundo as relações de poder, que 

estabelecem as diretrizes curriculares em vista de preparar a força de trabalho 

para atuação nas escolas. 

Segundo Barbosa (2004), a formação do professor vem se 

orientando a partir da presença da política educacional definida pelo Estado, 
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em vista de atender às finalidades do modo de produção dominante, para 

destinar a força de trabalho que será explorada e/ou servir de excedente nos 

momentos de elevação da produção.  

As contradições que se revelam nas propostas de formação do 

professor destacam alguns eixos que fundamentam as bases curriculares, 

dentre estas é possível observar no projeto pedagógico das maiorias dos 

cursos em vigência nas instituições formadoras, a presença da competência 

como um conceito nuclear da formação, tida como a capacidade do docente 

em mobilizar conhecimentos para a realização de um efetivo aprendizado do 

aluno, intermediado pela capacidade de correlacionar teoria e prática nas 

atividades docentes, bem como utilizar a pesquisa como elemento essencial 

desde a formação até a vivência profissional. 

Nesse contexto, a formação do professor deve construir 

possibilidades de mobilização de conhecimentos voltados à ação, sendo capaz 

de interagir com a realidade numa perspectiva de totalidade. De acordo com 

Barbosa (2004), a elaboração do Projeto Pedagógico do curso de formação de 

professores voltado à superação da fragmentação dos saberes da docência, 

não pode adotar uma estrutura curricular hierarquizada, pois é a partir dessa 

lógica, que se expressa a superposição da teoria em relação à pratica e vice 

versa. 

Compreendido a partir da perspectiva educativa enquanto prática 

social, as propostas de formação do professor vêm sendo discutidas a partir da 

abrangência que o ato educativo consegue contemplar na sociedade, e no 

instante que se vivenciam profundas reformas no ensino, as quais atingem 

diretamente a função social da escola, o papel do professor passa a ter novos 

significados, muitos voltados à desvalorização da profissão, identificando-o 

como o principal responsável pelo fracasso dos alunos na escola. 

Para Barbosa (2004), as reformas no ensino e na formação de 

professores têm se orientado em função da presença de uma postura 

autoritária e antidemocrática, submetida às instâncias superiores, e construídas 

nos espaços ocupados por especialistas, que visam imputar às escolas um 

conjunto de mudanças que não foram discutidas na esfera pública, contudo, 

orientadas por valores ideológicos e políticos de uma minoria. 
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É fundamental reconhecer que o professor é acima de tudo um ser 

que reflete e capaz de contribuir para o processo de transformação social, de 

modo que a formação implica numa ação crítica e problematizadora da 

realidade social, reconhecendo a diversidade, por meio da vivência na práxis. 

Nesse sentido, é essencial que a formação contemple as dimensões técnicas, 

política e social que estão articuladas ao trabalho docente.  

As perspectivas descritas na formação do professor, submetidas às 

políticas educacionais, voltadas aos interesses dominantes, se articulam à 

gênese do exercício da docência, vista como uma profissão desvalorizada 

isenta de status e reconhecimento social, e segundo Contreras (2002), esse 

quadro implicou na proletarização da profissão. 

O trabalho educativo e social realizado pelo professor implica na 

construção de uma proposta curricular destinada à formação, buscando-se 

atender às expectativas de transformação, requeridas no momento atual em 

que o fosso de desigualdade se amplia, contribuindo para a superação do 

quadro historicamente produzido.  

De acordo com Libâneo (2004), o conhecimento e a formação 

profissional, concebidos como um processo contínuo e infinito trazem novos 

desafios ao professor, que submetido a determinadas condições de trabalho e 

vida, construídos em meio a situações adversas, é chamado a responder ao 

novo quadro através da formação continuada, e tendo a educação como o foco 

principal de debate na busca de novas alternativas de expansão do capital, o 

professor é chamado e exigido a elevar e manter níveis de excelência na 

qualificação. 

As transformações enfrentadas na sociedade contemporânea 

interferem diretamente na formação do professor, e esse momento de investida 

do capital, através da exigência de múltiplas habilidades ao trabalhador, exige 

profundas transformações na escola, na organização do trabalho pedagógico, e 

o professor cada vez mais é submetido a condições adversas, nas quais exige 

um melhor e maior posicionamento a respeito da profissão.  

Segundo Nóvoa (1995), a implicações descritas na 

contemporaneidade, revelam um novo olhar na formação do professor, as 

quais devem contemplar as dimensões pessoais e profissionais, pois estas não 

podem se desarticular no instante que se descreve a perspectiva de formação 
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continuada. Produzir a vida do professor resulta na melhoria das condições de 

trabalho a ele oferecido, visando criar alternativas para o crescimento pessoal e 

profissional, paralelamente. 

A formação do professor deve ser estruturada, de acordo com 

perspectivas que sejam favoráveis a mudanças necessárias à valorização 

profissional, em função das dimensões envolvidas na sua atividade de 

preparação do homem ao mundo do trabalho, e nesse caso, é por meio de uma 

ação voltada à geração de alternativas, que favoreçam uma formação de 

qualidade, que se projeta esse pressuposto na formação do docente. 

As condições de trabalho oferecidas ao professor são insuficientes 

para o usufruto dos níveis de qualidade de vida, que favoreçam, em elevados 

níveis, um cotidiano em que o repouso, a satisfação de suas necessidades de 

sobrevivência, e a recompensa social do exercício da profissão sejam 

garantidas. É necessário oferecer ao professor condições de exercício da 

atividade docente, favorável à obtenção de expectativas e capaz de  lhe ofertar  

possibilidades de   sobreviver dignamente. 

O resgate da qualidade do ensino pode ser alcançado no momento 

que a formação continuada do professor se apresenta nas perspectivas de 

valorização pessoal e profissional, resultando na construção de uma sociedade 

alicerçada por valores solidários e o pleno exercício da consciência cidadã. 

Diante do quadro que se produz na sociedade global, o sistema de 

ensino, a escola, e os professores, devem adaptar-se aos novos tempos de 

mudanças que a modernidade exige, contudo, é necessário que a participação 

se efetive no âmbito coletivo, em que professores, escola, família e sociedade, 

conjuntamente atuem para a busca da valorização da essência humana. 

As transformações ocorridas na sociedade capitalista 

contemporânea repercutiram, significativamente, no panorama educacional, 

orientando as reformas que culminaram na implementação da LDB nº 9394/96 

que deu novos rumos ao ensino. De acordo com o artigo 63 da LDB nº 

9394/96, no que tange a formação dos profissionais para atuação na educação, 

são propostos programas de educação continuada representando o quanto é 

necessário o constante aperfeiçoamento da profissão docente. 

O quadro expresso diante das novas exigências da legislação 

educacional coloca em xeque algumas questões que se manifestam no 
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cotidiano do magistério, levando-se em consideração os aspectos pessoais e 

profissionais que envolvem o trabalho do professor na escola. Em primeiro 

lugar, revela-se um clima de falta de prestígio e reconhecimento social do 

professor representado por baixos salários e condições de trabalho nem 

sempre satisfatórias. 

Em segundo plano, produziu-se um processo de construção 

profissional em que a desarticulação teoria e prática é frequentemente 

observada, de modo que o professor, ao sair dos cursos de formação 

promovida pelas instâncias formadoras, não se sente seguro de exercer a 

docência, o que somente ocorre  a partir da constante vivência na profissão. 

Segundo Nóvoa (1995), a formação se articula com propostas de 

melhoria das condições de trabalho do professor e, nesse contexto, exigem-se 

mudanças na estrutura e no clima organizacional da escola, no sentido de 

proporcionar a efetivação da formação em serviço, voltada à construção 

permanente da profissão, seja por meio de seminários, cursos, e outros meios. 

O momento vivenciado por sucessivas transformações na educação, 

caracterizadas pela intensa presença das tecnologias da informação e 

comunicação, a formação do professor constitui-se um requisito básico para 

elevação do nível da qualidade do ensino em nosso país. No entanto, esse 

quadro exige intensas mobilizações nas esferas políticas, capazes de oferecer 

condições materiais satisfatórias para que a capacitação do professor ocorra 

segundo níveis elevados. 

Por se tratar de um tema complexo, a formação reflete um quadro de 

relevância social, no momento que a escola é chamada para cumprir sua 

função de maneira qualitativa, capaz de superar o quadro de reprodução da 

desigualdade que construiu, historicamente, na sociedade brasileira. Também, 

se cogita uma oportunidade de conhecer as implicações que a formação 

fragmentada do professor revela e os reflexos que ela representa no 

aprendizado dos alunos. 

Assim, no momento que se projeta a melhoria da qualidade do 

ensino articulada à formação do professor, projeta-se uma gama de 

responsabilidades a este profissional, contudo, é necessário se examinar os 

fatores que implicam diretamente no trabalho docente.  
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Frente à realidade que se apresenta na sociedade contemporânea 

em que a valorização do saber-fazer é o indicativo da empregabilidade, recai 

sobre os professores um constante estado de formação destinado a exercer 

com competência suas atribuições no campo do ensino, no entanto, este 

quadro resulta em situações complexas vivenciadas por eles devido às 

condições de trabalho e de vida que se apresentam objetivamente. 

1.1. A trajetória da formação do professor da educação profissional  

 

A gênese da Educação Profissional no Brasil remonta ao período 

colonial, decorrente da estratégia estabelecida pelo colonizador para 

exploração dos recursos naturais da terra recém-conquistada. Segundo Santos 

(2006), a introdução da força de trabalho escrava na agricultura, restringia o 

acesso desses sujeitos ao aprendizado de ofícios mantidos nas chamadas 

Corporações de Ofícios, mantidas pelas Câmaras Municipais. 

O aprendizado de um ofício na colônia era determinado pela 

condição social, e as Corporações de Ofício restringiam o acesso àqueles que 

eram destituídos da cidadania, com a finalidade de assegurar aos sujeitos 

livres, o desempenho de atividades manuais. 

 

Os requisitos para a admissão de aprendizes nas Corporações 
de Ofício contribuíram para aprofundar ainda mais o caráter 
pejorativo que caracterizava determinadas ocupações ao 
reforçar, de forma subjetiva, o embranquecimento dos ofícios, 
na medida em que os homens brancos e livres procuraram 
preservar para si algumas atividades manuais (SANTOS, 2006, 
p. 206). 

 

A restrição do aprendizado manual aos sujeitos ditos de ―cor‖ 

contribuiu em grande parte para a manutenção do regime de escravidão, pois 

esses sujeitos submetiam-se as condições determinadas pelos senhores, além 

de garantir a um segmento social, o domínio de ofícios aos homens livres. 

A economia colonial fundada no modelo agrário exportador restringia 

a presença de empreendimentos industriais, e para tanto, estabeleceu-se por 

meio do Alvará de 5 de janeiro de 1785, o qual determinava o fechamento de 

pequenas fábricas, salvo aquelas destinadas à produção de fazendas grossas 

de algodão, destinada ao vestuário dos negros (SANTOS, 2006). 
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Com a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil em 1808, 

houve a retomada do processo de industrialização, com a permissão para 

abertura de fábricas, ocasionando impacto no ensino profissional. Visando 

assegurar o contingente de educandos para compor os quadros das escolas de 

artífices, optou-se pelos órfãos e desvalidos. 

De acordo com Santos (2006), a primeira iniciativa educacional 

profissional instituída no Brasil sob as expensas do Estado, deu-se em 1809 

com a criação da Escola de Fábricas, de caráter assistencial, com a finalidade 

de abrigar órfãos trazidos na frota que transportou a Família Real. 

O padrão utilizado inicialmente foi o ensino de ofícios, em geral 
fora do estabelecimento (no cais; no hospital, nos arsenais 
militares ou da Marinha). Mais tarde, a aprendizagem de ofícios 
passou a ser ministrada no interior do próprio estabelecimento, 
ao que, posteriormente, foi acrescido do ensino das ―primeiras 
letras‖, seguido de todo o ensino primário (SANTOS, 2006, p. 
208). 

 

Os instrutores de aprendizagem, denominados ―mestres‖, detinham 

o conhecimento prático dos ofícios, e repassavam aos aprendizes as técnicas 

necessárias ao desempenho das habilidades da profissão. Tratava-se de 

profissionais com notório saber nas artes de ferragem, carpintaria, ourives, 

soldagem. Assim, os chamados Liceus de Artes e Ofícios criados nas 

províncias durante o Império, tornaram-se as principais agências formadoras 

de artífices destinados a atender às demandas da sociedade. 

De acordo com Manfredi (2009), a instalação dos Liceus de Artes e 

Ofícios visava formar a classe operária, com a instrução necessária suprir as 

demandas surgidas a partir do processo de urbanização latente nas províncias. 

Assim, surgiram cursos de carpintaria, artes, marcenaria, sapateiro, alfaiate, 

como instrutores de aprendizagem. 

O currículo dos cursos abrangia o ensino das primeiras letras, 

aritmética, geometria, vinculado ao curso primário, com aulas noturnas, 

mantido por instituições assistenciais, cujos diretores pertenciam à burocracia 

estatal. Segundo Manfredi (2009), os Liceus de Artes e Ofícios proporcionavam 

o aprendizado profissional à população destituída de recursos econômicos para 

alcançar maiores níveis de escolarização. 
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Cabe ressaltar que o ensino de ofícios, quer por parte do 
Estado quer por iniciativa das sociedades civis, foi orientado 
basicamente por uma ideologia que se fundamentava, dentre 
outros aspectos, em conter o desenvolvimento de ordens 
contrárias à ordem política (SANTOS, 2006, p. 211). 

 

A Educação Profissional submetida à ideologia repressora estatal 

refletiu de forma direta na atividade docente, construindo consequentemente 

um olhar negativo sobre o valor social do professor, tido como um instrutor de 

ofícios, ou um mestre na habilidade de fazer algo mediante o trabalho manual. 

Com o declínio do Império e o advento da República, os reflexos da 

Revolução Industrial na Europa chegaram ao Brasil e o pensamento 

industrialista tomou conta do ideário republicano. O Decreto nº 7.566 de 23 de 

setembro de 1909, do então presidente Nilo Peçanha, criou 19 Escolas de 

Aprendizes e Artífices, uma em cada capital de Estado, mantidas pelo 

Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria, com o objetivo de ofertar à 

população o ensino profissional primário e gratuito. 

O currículo escolar abrangia o curso primário, obrigatório para os 

alunos que não sabiam ler, escrever e contar; e desenho, obrigatório para os 

alunos que necessitassem dessa disciplina para o exercício do ofício a ser 

aprendido (SANTOS, 2006). 

A atividade docente na educação profissional, das instituições 

mantidas pelo governo federal, não propiciou a valorização devida a este 

professor, some-se a isso o funcionamento em caráter precário desses 

estabelecimentos de ensino, que revelam ser a improvisação a saída 

encontrada pelo Estado para ofertar a Educação Profissional que havia sido 

proposta. A esse respeito diz Santos (2006): 

A escassez de mestres de ofícios especializados e de 
professores qualificados foram fatores decisivos, que 
influenciaram diretamente na baixa eficiência apresentada pela 
rede de Escolas de Aprendizes e Artífices. A saída encontrada 
pelo poder público foi a de recrutar professores do ensino 
primário para atuar na rede, solução que não produziu 
resultados satisfatórios, tendo em vista que esses professores 
não possuíam habilitação necessária para atuar no ensino 
profissional (p. 213). 

 

Em que pese os mestres de ofícios apresentarem habilidade no 

fazer, proveniente da experiência obtida nas fábricas e oficinas, faltava-lhes o 
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conhecimento suficiente para atender aos preceitos da base teórica, 

demandada pelos cursos ofertados, de modo que a aprendizagem restringia-se 

somente ao saber empírico. 

De acordo com Machado (2008), para formar professores para a 

educação profissional, a primeira iniciativa consta de 1917 quando foi criada a 

Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Brás, no Rio de Janeiro, fechada 

com poucos anos de funcionamento, precisamente em 1937, devido há muitas 

dificuldades na formação desses profissionais. Durante o período de existência 

somente habilitou ―381 professores (309 mulheres), em sua grande maioria 

para atividades de trabalhos manuais em escolas primárias. Em menor 

número, professores, mestres e contramestres para escolas profissionais‖ 

(p.12). 

Segundo Manfredi (2009), apesar das limitações da qualidade do 

ensino ofertado nas escolas de Educação Profissional, estas se tornaram o 

modelo de Educação Profissional no Brasil, e aos poucos foram se 

consolidando em decorrência do avanço do processo de industrialização, após 

a década de 1930. 

O fortalecimento do processo de industrialização no Brasil impactou 

a educação, no sentido de assegurar a formação da força de trabalho, 

resultando na reestruturação do sistema educacional, com a criação do 

Ministério da Educação e da Saúde, comandado por Francisco Campos, e no 

ensino profissional, instituiu-se a Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, que 

possibilitou consolidar a estrutura do ensino profissional no Brasil. 

  

Podemos dizer que o ensino industrial passou a assumir um 
papel importante na formação de mão de obra, sendo que a 
partir das transformações que se operaram, principalmente a 
partir de 1942, verificamos que ele pode ser dividido em dois 
ramos: um que compreendia a aprendizagem que ficava sob o 
controle patronal, ligado ao Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI),e um outro ramo que estava sob a 
responsabilidade direta do Ministério da Educação e da Saúde, 
que era constituído pelo ensino industrial básico (SANTOS, 
2006, p. 217). 

 

A relação do ensino profissional com o mundo do trabalho se 

efetivou a partir da intenção do Estado em garantir ao empresariado, a força de 



40 

 

 

trabalho devidamente qualificada para expansão e consolidação do modelo 

urbano-industrial, instalado no Brasil, após a década de 1930. 

Com a estruturação do ensino industrial, foi possível avançar na 

formação do professor. A Lei Orgânica do Ensino Industrial foi promulgada em 

30 de janeiro de1942, organizando esse ramo de ensino em dois ciclos; o 

primeiro, chamado de fundamental, ministrado em três ou quatro anos; e o ciclo 

básico, que compreendia o curso de mestria de dois anos. Também era 

oferecido nesse mesmo ciclo, o curso de formação pedagógica, com a 

finalidade de habilitar professores para lecionar no ensino industrial. 

Segundo Machado (2008, p.12), pela Lei Orgânica do Ensino 

Industrial, o artigo 53, frisava a necessidade de aperfeiçoamento para os 

professores da educação profissional. Assim, em 1947, no Rio de Janeiro, foi 

realizado o primeiro Curso de Aperfeiçoamento de Professores do Ensino 

Industrial,  

 
[...] com duração de um ano e três meses, iniciativa da Comissão 
Brasileiro-Americana do Ensino Industrial – CBAI, uma inspiração da 
Usaid (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional). Esta comissão patrocinou ainda a formação de 
gestores, enviando, neste mesmo ano, dois grupos de dez diretores 
de escolas técnicas industriais para o curso de Administração de 
Escolas Técnicas do State College (Pensilvânia, EUA). 

 

Percebe-se que, pela primeira vez, na legislação educacional 

brasileira é mencionado algo sobre a formação do professor para atuação na 

Educação Profissional e esse fato somente ocorreu após  mais de vinte anos 

de ter sido implantado o ensino técnico no Brasil. 

A falta de flexibilidade entre o ensino profissional com o ensino 

secundário impedia o acesso dos estudantes, oriundos dos cursos técnicos, ao 

ensino superior. Isto revela o caráter restritivo da ação governamental, cuja 

finalidade única era garantir a força de trabalho para fazer frente ao processo 

de industrialização instalado no Brasil. 

Assim, o exercício da docência na Educação Profissional se efetivou 

com a presença de profissionais com titulação de bacharelado das diferentes 

áreas do conhecimento, visando atender às expectativas de formação de 

trabalhadores para atuação no comércio, na indústria, na agricultura, na saúde. 



41 

 

 

A falta de professores de ensino técnico habilitados em nível 

superior, exigência da Lei nº 5.540/68, forçou o Ministério da Educação a 

implantar o Decreto-lei 655/69, que determinava ao MEC organizar e coordenar 

cursos superiores de formação de professores para o ensino técnico agrícola, 

comercial e industrial. A partir de então foi criada a agência executiva do 

Departamento de Ensino Médio – Fundação Cenafor ou Centro Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional. Surgiram, assim, 

os cursos emergenciais, denominados Esquema I e Esquema II, por meio da 

Portaria Ministerial 339 de 1970. O Esquema I para complementação 

pedagógica de portadores de diploma de nível superior. O Esquema II para 

técnicos diplomados e incluíam disciplinas pedagógicas do Esquema I e as de 

conteúdo técnico específico (MACHADO, 2008). 

A Lei nº 5.692/71 implementou o ensino profissionalizante 

compulsório no Brasil em nível de segundo grau, visando atender às 

expectativas do Milagre Econômico. Porém, tal política foi levada ao fracasso 

por apresentar inúmeros fatores, que inviabilizaram o projeto do governo militar. 

Podemos apontar alguns fatores que contribuíram para o 
fracasso do ensino de segundo grau profissionalizante, dentre 
outros: a falta de recursos materiais e humanos para a 
manutenção, por parte do poder público, de uma extensa rede 
de escolas; a resistência dos empresários em admitir nos 
quadros de suas empresas os profissionais oriundos dos 
cursos de segundo grau (SANTOS, 2006, p. 219). 

 

A formação dos professores para educação profissional, em 1971, 

foi objeto do Parecer 111/71 que versava sobre formação de professores para 

disciplinas especializadas, mas voltado para o ensino médio, em geral com a 

finalidade de atender à Lei nº 5.692/717. Visando cumprir as determinações 

legais as diretorias do MEC de ensino agrícola, industrial e comercial foram 

fundidas em um só departamento de ensino médio. 

Em 1977, a Resolução nº 3 do Conselho Federal de Educação – 

CFE instituiu a licenciatura plena para a parte de formação especial do 2º grau, 

fixando currículo mínimo e determinando que as instituições de ensino que 

                                                           
7
 De acordo com a legislação vigente, os cursos Esquemas I e II ganharam normas adicionais 

do MEC e o CFE tratou de currículo mínimo para a formação de professores para disciplinas 
correspondentes às áreas econômicas primária, secundária e terciária. 
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ofertassem os Esquemas I e II os transformassem em licenciaturas. Foi 

estabelecido prazo máximo de três anos para a mudança, a contar da vigência 

da norma. Seria admitido em caráter, excepcional, o Esquema I, apenas para 

as regiões com falta de recursos materiais e humanos para implantação das 

licenciaturas. Tal fato não se constituiu, ou seja, não aconteceu a 

generalização das licenciaturas na formação dos professores de educação 

profissional. 

O enfoque dado na qualidade do ensino nas denominadas Escolas 

Técnicas Federais, tidas como referência na formação da força de trabalho em 

nível médio para atender às demandas do mercado de trabalho, pontilhou o 

país. Contudo, o quadro docente, em sua maioria, era formado por bacharéis 

das diferentes áreas do conhecimento, ocupando, assim, a atividade docente, 

visto a especificidade das disciplinas técnicas que os professores de 

licenciatura, ou seja, da formação geral, não dominavam esse conhecimento 

(CUNHA, 2000). 

As mudanças ocorridas no sistema de ensino brasileiro, decorrentes 

da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases – LDB nº 9.394/96, 

estabeleceram novos formatos na oferta da Educação Profissional a partir das 

medidas regulatórias do Decreto nº 2.208/97, abrangendo os níveis: básico, 

destinado à qualificação, requalificação e reprofissionalização, independente da 

escolaridade prévia; técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional a 

alunos egressos dos Ensinos Fundamental e Médio e Tecnológico, que 

corresponde aos cursos de nível superior na área tecnológica, destinados aos 

alunos oriundos do ensino médio e técnico (SANTOS, 2006). 

Sob esse novo contexto, a formação do professor da Educação 

Profissional adota novas configurações, de acordo com os níveis de 

abrangência, de modo que no nível básico, o referencial da docência 

concentra-se no saber-fazer; já nos cursos de nível técnico e tecnológico, em 

sua maioria, é ocupada por bacharéis. 

É, portanto, o Decreto nº 2.208/97, que regulamenta os artigos da 

LDB, nº 9.394/96, referentes à educação profissional, que abriu espaço, no seu 

artigo 9º, para as disciplinas do ensino técnico serem ministradas não apenas 

por professores, mas por instrutores e monitores. A seleção dos instrutores e 

monitores deve ter com requisito básico a experiência profissional e, portanto, a 
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preparação para o magistério não precisaria ser prévia, podendo acontecer em 

serviço, mantendo, ainda, admissão de programas especiais de formação 

pedagógica. Apesar disso, cursos regulares de licenciatura foram também 

citados, mas sem quaisquer outras referências mais concretas. 

De acordo com Machado (2008): 

O CNE, mediante Resolução nº 2/97, dispôs sobre os 
programas especiais de formação pedagógica de docentes 
para as disciplinas do currículo do ensino fundamental e do 
ensino médio e, relanceando os olhos para a educação 
profissional em nível médio, achou uma forma de incluir a 
formação de professores para esta modalidade nesta 
resolução, sem promover a discussão sobre a alternativa das 
licenciaturas. Destinados aos diplomados em cursos 
superiores, tais cursos especiais devem se relacionar à 
habilitação pretendida, enfatizar a metodologia de ensino 
específica a ela, concedendo direitos a certificado e registro 
profissional equivalentes à licenciatura plena; tudo isso em pelo 
menos 540 horas, incluindo a parte teórica e prática, esta com 
duração mínima de 300 horas. Ou seja, a parte teórica se 
reduziu ao mínimo de 240 horas, podendo ser, ainda, oferecida 
na modalidade a distância. A Resolução CNE nº 2/97 previa 
avaliação desta política pelo CNE num prazo de cinco anos. 
Diversos pareceres foram emitidos por esse órgão para 
responder às consultas recebidas sobre essa norma, incluindo 
uma originada do Poder Judiciário. Em 4/4/2006, foi aprovado 
pelo CNE o Parecer CNE/CP nº 5/06, que aprecia a Indicação 
CNE/CP nº 2/02 sobre diretrizes curriculares nacionais para 
cursos de formação de professores para a educação básica. 
Este parecer prevê que ―os cursos de licenciatura destinados à 
formação de professores para os anos finais do ensino 
fundamental, o ensino médio e a educação profissional de nível 
médio serão organizados em habilitações especializadas por 
componente curricular ou abrangentes por campo de 
conhecimento, conforme indicado nas diretrizes curriculares 
pertinentes‖ (p.14). 
 
 

A reflexão sobre a trajetória da formação dos professores, que 

atuam na Educação Profissional, remete aos fatores que interferem no 

desempenho do trabalho docente, com destaque para as condições de trabalho 

a que eles se submetem, resultantes das mudanças ocorridas a partir da 

década de 1990. 
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1.2. A trajetória da formação de professores da educação de jovens e 
adultos 

 
Para compreender a formação de professores para educação de 

jovens e adultos, lançamos mão da origem da histórica da EJA. Segundo 

Gadotti (2000), a Educação de Jovens e Adultos teve origem na América 

Latina, no contexto do ideário libertador, autônomo, fundamentado por 

princípios ligados à justiça social em contraposição aos valores liberais. 

Vinculada essencialmente aos movimentos populares que reivindicam seu 

espaço na construção de um Estado capaz de garantir os direitos sociais de 

educação e outros bens, tal movimento se coloca na contramão das propostas 

educativas a serviço do mercado. 

A Educação de Jovens e Adultos assume a concepção de 

valorização do saber popular, construído, historicamente, por homens e 

mulheres a partir de práticas e experiências concretas que eles vivenciam no 

espaço social contraditório. No contexto da sociedade do conflito, as práticas 

educativas consideradas legais são aquelas oficializadas pelo Estado, de modo 

que a educação popular vem se contrapor a esse modelo único de educação 

que não consegue contemplar as reais funções sociais que ela expressa, no 

momento em que é capaz de selecionar, excluir, e garantir a permanência de 

um status quo capaz de dominar e explorar o homem. 

Situada na perspectiva marxista, a Educação de Jovens e Adultos 

vem se contradizer ao modelo de escola capitalista, que objetiva qualificar a 

força de trabalho, para se submeter as condições de exploração que o modo 

de produção hegemônico construiu. Para Vale (2001), o saber adquirido pelas 

camadas populares possibilita construir uma visão de mundo diferenciada dos 

valores do capital, capaz de questionar a função reprodutora da escola e 

buscar possibilidades de superação do quadro de dominação. 

Voltada à construção de uma sociedade justa e igualitária, a 

Educação de Jovens e Adultos valoriza o trabalho coletivo como elemento de 

construção de homens e mulheres comprometidos com a humanização, e 

nesse sentido, construir uma escola com a cara do povo, democrática, capaz 

de abrigar as diferenças é o enfoque central que as classes populares 

almejam. 
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A educação, tida como direito de todos, inclui jovens e adultos na 

defesa da democratização do ensino público, gratuito e de qualidade, 

proporcionando à classe trabalhadora seus direitos de acesso à escola. Nesse 

sentido, as classes populares vêm se organizando em defesa de seus direitos, 

contando com o apoio de intelectuais, de segmentos da igreja, de grupos 

sociais organizados, sindicatos, associações, em busca de garantir seu espaço 

quanto ao acesso ao conhecimento. 

Segundo Xavier (2000), historicamente a Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil teve suas origens no movimento operário no início da década 

de 1910, apoiado pelas ideias anarquistas que lutavam para a democratização 

do acesso à escola. A classe trabalhadora, formando diversas classes de 

estudo em associações e sindicatos, para operários e seus filhos , constituiu-se 

na primeira tentativa de se consolidar um processo educativo diferenciado do 

oficial. 

As lutas em favor da Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

tiveram sucessivos períodos de restrições, contudo, foi na década de 1960 com 

o pensamento de Paulo Freire, nos movimentos de cultura popular no 

Nordeste, que ela ganhou força e se firmou como uma proposta de 

transformação social. 

De acordo com Paiva (1987), a Educação de Jovens e Adultos se 

projeta como uma contraposição à educação enquanto instrumento veiculador 

da ideologia burguesa, possibilitando a homens e mulheres, sujeitos históricos, 

construir níveis de autonomia do pensar e agir a partir da compreensão crítica 

da realidade em que vivem. Nesse sentido, a educação se organiza em favor 

da defesa de construção de um projeto de sociedade em que a exploração da 

força de trabalho do homem, geradora de desigualdade, é eliminada pela 

conscientização que os sujeitos são capazes de obter a partir da leitura crítica 

da sociedade em que vivem. 

Por terem sido negados à população os direitos quanto ao acesso à 

escola, homens e mulheres se organizam em favor da defesa dos saberes por 

eles criados, que se contrapõe ao saber científico, erudito, que o capital exalta 

como se fosse o único possível de ser legal na sociedade.  

O direito de acesso à escola pública, gratuita para a população, está 

presente nos textos constitucionais, todavia, o Estado sonegou tal direito em 
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favor da manutenção do poder às elites conservadoras. Compreender a 

Educação de Jovens e Adultos, no contexto das concepções educacionais, é 

perceber que ela se alinha ao pensamento libertador, revolucionário, que se 

contrapõe ao projeto social hegemônico e concentrador de renda. 

A Educação de Jovens e Adultos vem se construindo no Brasil sob a 

inspiração da visão social e política de Paulo Freire, qual seja, vinculada aos 

movimentos sociais e de cultura popular. Nessa perspectiva, ela se coloca na 

vanguarda enquanto princípio educativo contraposto a ordem social 

hegemônica. Observa-se que ela se encontra caracterizada por suas 

vinculações com os movimentos populares marcados por diferentes formas de 

exclusão e marginalização social. 

A escolarização das camadas populares se revela como um eixo 

central das propostas vinculadas à superação do quadro em que elas se 

encontram, buscando através dos saberes que eles constroem a transformação 

da realidade, orientados por uma prática educativa coletiva, dialógica. 

O trabalho de construção do conhecimento numa perspectiva 

coletiva, intermediada por saberes que não são impostos, mas discutidos e 

debatidos coletivamente, permite a compreensão da realidade que homens e 

mulheres vivenciam. Nesse contexto, a Educação de Jovens e Adultos se 

projeta como um campo de possibilidades para o exercício de relações sociais 

pautados nos princípios democráticos.  

Segundo Costa (1998), a democracia exige ampla participação de 

todos os atores para a construção de possibilidades de superação do quadro 

em que a sociedade se encontra, e assim, o aprendizado desses princípios é 

fundamental para os movimentos sociais se organizarem e lutarem pelos seus 

direitos.  

Segundo Paiva (1987), o público que, efetivamente, frequenta os 

programas de educação de jovens e adultos é cada vez mais reduzido; é 

pequeno o número daqueles que não tiveram nenhuma passagem anterior pela 

escola. É, também, cada vez mais dominante a presença de adolescentes e 

jovens, recém-saídos do ensino regular, por onde tiveram passagem 

acidentada. 

A quase totalidade dos alunos desses programas, incluídos os 

adolescentes, são trabalhadores. Com sacrifício, acumulando 
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responsabilidades profissionais e domésticas ou reduzindo seu pouco tempo 

de lazer, dispõem-se a frequentar cursos noturnos, na expectativa de melhorar 

suas condições de vida. A maior parte deles nutre a esperança de continuar os 

estudos: concluir o Ensino Fundamental e ter acesso a outros níveis de ensino 

ou o aprendizado de uma habilidade profissional. 

A importância da Educação de Jovens e Adultos para incluir esses 

sujeitos nas oportunidades de acesso ao trabalho encontra-se, orientada, pelas 

mudanças que o mundo contemporâneo passa, pela revolução tecnológica que 

afeta profundamente as formas do trabalho. 

As novas tecnologias e sistemas organizacionais exigem 

trabalhadores mais versáteis, capazes de compreender o processo de trabalho 

como um todo, dotados de autonomia e iniciativas para resolver problemas em 

equipe. Será cada vez mais necessária a capacidade de se comunicar e de 

estudar continuamente, de buscar e relacionar informações diversas. 

Nas zonas urbanas, alunos de programas de Educação de Jovens e 

Adultos, normalmente, são empregados com baixa qualificação no setor 

industrial, comercial e de serviços e uma grande parte atua no mercado 

informal. Nas zonas rurais, são pequenos produtores ou empregados de 

empresas agrícolas. Nessas funções, eles têm poucas oportunidades de 

utilizar-se da leitura e escrita e escassas oportunidades de aperfeiçoamento. 

Em muitos casos essas atividades são transmitidas, oralmente, por famílias ou 

companheiros mais experientes. 

Do ponto de vista sociocultural, entretanto, eles formam um grupo 

bastante heterogêneo. Chegam à escola com uma grande bagagem de 

conhecimentos, adquiridos ao longo de históricos de vida das mais diversas. 

São donas de casa, balconistas, operários, serventes da construção civil, 

agricultores, imigrantes de diferentes regiões do país, homens ou mulheres.  

Esses sujeitos trazem conhecimentos, crenças e valores construídos 

na relação dialética com a realidade em que vivem. É a partir do 

reconhecimento do valor de suas experiências de vida e visões de mundo que 

cada jovem e adulto pode se apropriar das aprendizagens escolares de modo 

crítico, sempre na perspectiva de ampliar sua compreensão, seus meios de 

ação e interação no mundo. 
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Os jovens e adultos possuem alguns conhecimentos sobre o modo 

letrado, que adquiriram em breves passagens pela escola ou na realização de 

atividades cotidianas. É inegável, entretanto, que a participação dessas 

pessoas nessas atividades é muito precária, limitada e dependente.  

A Educação de Jovens e Adultos vem sendo construída a partir das 

bases teóricas da pedagogia libertadora, em que o universo vocabular dos 

atores é discutido e faz parte do currículo. As experiências concretas, 

construídas provenientes da visão de mundo, que cada um deles vivencia 

passa a ter significação no processo ensino-aprendizagem. 

A compreensão da relação dialética expressa no processo ensino-

aprendizagem, em que educador e educando são sujeitos na construção de 

saberes, é descrita por Freire (2004), a partir da reflexão a respeito da 

presença de atores distintos que se completam na prática da atividade 

educativa. 

Os saberes docentes são essenciais ao educador, independente de 

sua opção política ou do projeto de sociedade que defende, de modo que a 

reflexão sobre o saber articulado ao fazer se constitui como elemento central 

nas ações humanas. A reflexão sobre a prática leva a um constante 

aprendizado e elevação da qualidade do fazer. 

Um dos saberes fundamentais à prática educativa, crítica, está 

relacionado à compreensão de que ensinar não é transferir conhecimentos, 

mas criar possibilidades para produção ou construção. Para tanto a formação 

do educador deve ser permanente e este processo deve ser dialógico, em que 

formador e formando se constituem enquanto sujeitos da formação. 

Entendido como um processo de construção humana segundo as 

perspectivas autônomas, a prática educativa é orientada para a constante 

valorização da autonomia dos educandos, compreendido como autênticos 

sujeitos no processo, e assim, o educador deve refletir constantemente na 

singularidade do educando, sua realidade e visão de mundo. 

A prática educativa oportuniza a constante compreensão da 

diversidade de pensar e agir dos educandos, e nesse respeito é essencial que 

o educador expresse alegria, esperança, e projete possibilidades de mudanças 

a partir da ação reflexiva. 
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No instante em que o educador oportuniza a construção autônoma 

do saber ele é capaz de suscitar a curiosidade do aluno para descobrir o novo 

e romper com o ensino bancário, que submete os sujeitos, negando-lhes esta 

condição, resultando em sua alienação. A visão de Freire (2003) revela a 

importância que a prática educativa exprime na construção do processo 

transformador, decorrente da reflexão que os sujeitos que dele participam, 

expressam em decorrência das possibilidades de autonomia que, o educador e 

o educando, apresentam para transformar sua realidade. 

Por se mostrar enquanto uma ação dialética, a prática educativa é 

uma atividade em que educador e educando participam segundo relações 

horizontais articuladas aos princípios éticos e morais que delimitam as relações 

humanas, e assim, a educação possibilita aos sujeitos históricos construírem 

forma de pensar autônomas, uma vez que o ser humano se constrói em 

constante diálogo com a realidade. 

De acordo com o Parecer CNE/CEB nº11/2000, a Educação de 

Jovens e Adultos apresenta três funções distintas, as quais visam minimizar o 

déficit de escolarização desta população, de modo que a função reparadora se 

apresenta no sentido de suprir as demandas de acesso à escolarização aos 

que não tiveram acesso nem domínio da escrita e leitura como bens sociais. 

Fazer a reparação desta realidade, dívida inscrita em nossa história social e na 

vida de tantos indivíduos, é um dos fins a que se destina a EJA porque 

reconhece o princípio de igualdade. 

A EJA apresenta a função equalizadora que se articula com o pleito 

postulado por inúmeras pessoas que não tiveram uma adequada correlação 

idade/ano escolar em seu itinerário educacional, tampouco a possibilidade de 

prosseguimento de estudos. Neste momento a igualdade perante a lei torna-se 

um novo ponto de partida para a igualdade de oportunidades (BRASIL, 2000). 

Em decorrência da dinâmica existente na sociedade do 

conhecimento a EJA assume a função de propiciar a todos a atualização de 

conhecimentos por toda a vida, de maneira a apontar para a função 

qualificadora, voltada à construção de possibilidades de acesso permanente do 

saber. Fundamentada na perspectiva do caráter incompleto do ser humano, 

cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em 
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espaços escolares ou não escolares cogita a criação de uma sociedade 

educada para o universalismo, a solidariedade, a igualdade e a diversidade. 

A presença dessas funções implica na reflexão sobre a atividade 

docente, compreendendo que é possível avançar na sistematização de 

programas de formação continuada de professores para a EJA, orientado 

segundo as especificidades por ela reveladas.  

Para Gadotti (2007), uma das características da EJA é a de ter se 

construído às margens da educação regular. Dessa forma, são poucas as 

políticas oficiais públicas destinadas a essa modalidade de ensino e, também, 

poucos os centros de formação dos educadores. 

A formação deste educador tem estado mais efetivamente presente 

nas reuniões de professores e nos seminários, fóruns e encontros de educação 

de jovens e adultos. Os debates sobre a formação do educador no campo da 

EJA têm ocupado um espaço crescente nas discussões acadêmicas. A 

melhoria na formação de seus educadores vem sendo colocada como uma das 

estratégias necessárias para se avançar na qualidade deste nível educacional. 

Pode-se dizer que o preparo de um docente voltado para a EJA deve incluir, 

além das exigências formativas para todo e qualquer professor, aquelas 

relativas às características que diferenciam esta modalidade de ensino 

(SOARES, 2005). 

A formação do professor para atuação na Educação de Jovens e 

Adultos sofreu interferências advindas do conjunto de mudanças, 

experimentado no início da década de 1990, decorrente do fenômeno da 

globalização e seus desdobramentos nas novas relações de trabalho, para o 

atendimento das demandas da produção. 

A reflexão sobre a atividade docente, na EJA, a partir das novas 

configurações por ela assumidas no sistema de ensino no Brasil, implica em 

discussões sobre o currículo e a formação do professor, assegurando novas 

perspectivas em torno da produção de um currículo que expresse as 

singularidades existentes. 

Em vista da abrangência de alternativas legalmente previstas para a 

oferta da EJA, seja no âmbito público ou privado, onde se mesclam cursos 

presenciais com avaliação no processo, cursos a distância, cursos livres, 

formas específicas de educação mantidas por organizações da sociedade civil 
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e tantas outras iniciativas sob a figura da educação permanente, a formação do 

professor, para atuar nesta modalidade, passa a ser discutida em decorrência 

da necessidade de elevar a qualidade do ensino e da formação cidadã do 

aluno. 

A formação do docente voltado para a EJA deve incluir, além das 

exigências formativas para todo e qualquer professor, aquelas relativas à 

complexidade diferencial desta modalidade de ensino. Assim, esse profissional 

do magistério deve estar preparado para interagir, empaticamente, com esta 

parcela de estudantes e de estabelecer o exercício do diálogo. 

A discussão sobre as implicações na atividade docente da EJA, a 

partir das mudanças ocorridas no modelo de organização curricular e da 

abrangência que ela apresenta como modalidade de ensino, é possível 

avançar na formulação de propostas destinadas à análise das condições 

objetivas e subjetivas que se fazem presentes na clientela a quem se destina 

os cursos e programas. 

Compreendida como a universalização do direito de acesso à 

educação a nova concepção da EJA significa, pois, algo mais do que uma 

norma programática, e sua forma de inserção, no corpo legal indica que se 

trata de uma educação permanente, embora enfrente os desafios de uma 

situação diferenciada; no entanto, é possível avançar na construção de maiores 

perspectivas de exercício da vida cidadã. 

Assim, é necessário que se universalize o acesso a EJA por meio 

das parcerias entre o Estado e o município, visando assegurar o direito à 

educação àqueles que por diversos motivos não tiveram no decurso normal de 

sua vida o acesso à escola. Também a formação destinada à inserção no 

mundo do trabalho, ao domínio do conhecimento essencial à compreensão das 

relações no mundo globalizado, deve ser assegurado. 

A reflexão sobre a EJA, proveniente dos documentos oficiais que 

visam sistematizar tal modalidade de ensino, para atender àqueles que não 

tiveram acesso em tempo normal de escolarização e que, a partir das 

mudanças apresentadas no mundo do trabalho, buscam a apropriação do 

saber para construção de perspectivas destinadas ao exercício da cidadania e 

a inserção no mundo do trabalho, alcança valores significativos no debate 

educacional. 
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Assim, o perfil de professor para atuar na Educação de Jovens e 

Adultos foi se desenhando em função das políticas educacionais, destinadas à 

elevação da qualificação da força de trabalho requerida pelo mercado, e para 

tanto, foram construídas algumas regulamentações que serviram de base para 

orientar a formação docente. 

Discutir as caracterizações da Educação de Jovens e Adultos é de 

fundamental relevância para a sistematização de práticas pedagógicas 

contextualizadas à realidade dos alunos que se inserem nos programas 

educacionais voltados à profissionalização, tendo em vista, essencialmente, 

elevar a qualidade do ensino ofertado, ao mesmo tempo, servir de referenciais 

para a formação dos professores. 

Ao situar as especificidades contempladas na Educação de Jovens e 

Adultos, é possível apontar caminhos para a efetivação de uma prática 

pedagógica situada no contexto da realidade dos sujeitos, tornando possível 

construir um currículo que avance no sentido de compreender a diversidade.  

A EJA, em síntese, trabalha com sujeitos marginais ao sistema, 
com atributos sempre acentuados em conseqüência de alguns 
fatores adicionais como raça/etnia, cor, gênero, entre outros. 
Negros, quilombolas, mulheres, indígenas, camponeses, 
ribeirinhos, pescadores, jovens, idosos, subempregados, 
desempregados, trabalhadores informais são emblemáticos 
representantes das múltiplas apartações que a sociedade 
brasileira, excludente, promove para grande parte da 
população desfavorecida econômica, social e culturalmente 
(BRASIL, Ministério da Educação, 2006, p. 6). 

Situar tais sujeitos, no âmbito da Educação de Jovens e Adultos, 

possibilita refletir sobre a prática pedagógica usada nos programas destinados 

à formação e qualificação da força de trabalho, em especial, avaliando cada 

contexto de inserção dos sujeitos e as perspectivas que se podem alcançar 

com esta modalidade de ensino. 

Construir uma prática pedagógica destinada a um público de jovens 

e adultos que já concluíram o Ensino Fundamental, mas que ainda não 

concluíram o Ensino Médio, tampouco dispõe de uma profissão técnica de nível 

médio que proporcione a produção de alternativas para a vinculação ao mundo 

do trabalho, superando a situação de exclusão, é um dos objetivos centrais da 

proposta apresentada neste ensaio. 
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Nessa perspectiva, assume-se uma concepção de formação integral 

do cidadão, ou seja, uma formação que combine na sua prática e nos seus 

fundamentos científico-tecnológicos e histórico-sociais, trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura como eixos estruturantes.  

Esta realidade implica em desafios para a sistematização do 

currículo da Educação de Jovens e Adultos, em especial, no sentido de 

proporcionar alternativas de ensino vinculadas às condições materiais e 

culturais dos sujeitos, superando a visão curricular que orienta as práticas de 

ensino do sistema regular. 

Assim, o desafio posto à Educação de Jovens e Adultos está na 

construção de um currículo singular, que responda as situações concretas que 

se manifestam nos espaços educativos em que ela é oferecida, resultando na 

construção de possibilidades de avanço da escolarização e da qualificação do 

ser humano para enfrentar o novo momento protagonizado no mundo do 

trabalho. 

A superação da educação fragmentada, ofertada aos segmentos 

populares excluídos, como forma compensatória, vem de encontro às 

expectativas de avançar na produção de uma sociedade mais esclarecida e 

capaz de construir novos valores éticos e políticos. Nesse sentido,  a Educação 

de Jovens e Adultos rompe com os princípios tecnicistas e avança em direção 

a um modelo capaz de responder as novas condições materiais vivenciadas na 

sociedade global. 

A formação humana defendida na Educação de Jovens e Adultos 

implica no repensar da prática pedagógica, em especial, na busca de 

construção de um referencial de ensino que seja capaz de levar o jovem e o 

adulto a refletir na e sobre a realidade, situando-o como sujeito com 

possibilidades de construção de outro modelo de sociedade, em que a 

superação da exclusão seja possível. 

Pensar na proposta da Educação de Jovens e Adultos, 

fundamentada nos princípios humanistas, permite o distanciamento de tal 

modalidade da educação regular, caracterizada, essencialmente, por um 

modelo de formação, cujo referencial principal é a competitividade para o 

acesso ao mundo do trabalho. 
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É importante ressaltar que o momento histórico, vivenciado 

atualmente na sociedade global, tem como diferencial para acesso ao mundo 

do trabalho à apropriação do conhecimento e sua utilização para solução de 

problemas, de modo que o trabalhador necessita dispor de competências e 

habilidades destinadas ao uso do saber para intervir em situações que se 

manifestam no cotidiano, tal situação implica na elevação dos níveis de 

escolarização. 

Essa presença marcante de jovens na EJA, principalmente nas 
áreas metropolitanas, vem desafiando os educadores, do ponto 
de vista das metodologias e das intervenções pedagógicas, 
obrigando-os a refletir sobre os sentidos das juventudes — e 
de seus direitos — que permeiam as classes de jovens e 
adultos (BRASIL, Ministério da Educação, 2006, p. 12). 

A presença de fatores diferenciadores que compõem a Educação de 

Jovens e Adultos leva a reflexões no campo didático e pedagógico, em função 

da necessidade de adequar e adaptar o ensino à realidade existente. Assim, é 

essencial que a formação docente, para atuação na EJA, contemple valores e 

princípios da educação libertadora, e de posse de tal referencial se pensar na 

construção de uma proposta vinculada aos segmentos populares. 

Refletir sobre a prática pedagógica na Educação de Jovens e 

Adultos traz como consequência a superação da lógica da competência técnica 

sobreposta à competência humana na atuação do professor, e com isso, é 

fundamental que se discuta a formação docente num campo mais amplo, pois: 

Por ser um campo específico de conhecimento, exige a 
correspondente formação de professores para atuar nessa 
esfera. Isso não significa que um professor que atue na 
educação básica ou profissional não possa trabalhar com a 
modalidade EJA. Todos os professores podem e devem, mas, 
para isso, precisam mergulhar no universo de questões que 
compõem a realidade desse público, investigando seus modos 
de aprender de forma geral, para que possam compreender e 
favorecer essas lógicas de aprendizagem no ambiente escolar. 
Oferecer aos professores e aos alunos a possibilidade de 
compreender e apreender uns dos outros, em fértil atividade 
cognitiva, afetiva, emocional, muitas vezes no esforço de 
retorno à escola, e em outros casos, no desafio de vencer 
estigmas e preconceitos pelos estudos interrompidos e a idade 
de retorno, é a perspectiva sensível com que a formação 
continuada de professores precisa lidar (BRASIL, Ministério da 
Educação, 2006, p. 26). 
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Trata-se, portanto, de um modelo educativo diferenciado da 

educação regular, e nesse caso, a formação continuada dos professores para 

atuação na EJA reveste-se de novos sentidos a serem aprendidos pelos 

professores acerca de seu trabalho. Em primeiro lugar, ao professor cabe a 

reflexão sobre as implicações sociais que levaram esses sujeitos estarem na 

situação em que se encontram, em especial, em relação à disparidade do 

tempo de suas vidas para aquisição do conhecimento. 

Outra situação refere-se às perspectivas que eles levantam em 

relação à possibilidade de apropriação do conhecimento para inserção nas 

expectativas destinadas à entrada no mundo do trabalho formal. Para esses 

sujeitos, a participação no mundo do trabalho é o fator fundamental para o 

resgate da cidadania e da dignidade. 

Assim, o saber docente para atuação na EJA se constrói em meio a 

uma leitura crítica da prática pedagógica, situando a dimensão humana e 

política como ponto de partida para a sistematização do currículo, avançando 

em direção à compreensão da realidade existencial dos sujeitos. 

A reflexão sobre a realidade sociocultural dos sujeitos inseridos nos 

programas de Educação de Jovens e Adultos é um fator imprescindível para a 

formação do professor, sendo ele capaz de reconhecer a singularidade que sua 

ação educativa e pedagógica é capaz de contribuir para a mudança da 

realidade vivenciada.  

(...) o que realmente se pretende é a formação humana, no seu 
sentido lato, com acesso ao universo de saberes e 
conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos 
historicamente pela humanidade, integrada a uma formação 
profissional que permita compreender o mundo, compreender-
se no mundo e nele atuar na busca de melhoria das próprias 
condições de vida e da construção de uma sociedade 
socialmente justa. A perspectiva precisa ser, portanto, de 
formação na vida e para a vida e não apenas de qualificação 
do mercado ou para ele (MOURA, 2006, p. 7). 

Orientar a formação docente mediante uma visão que englobe a 

técnica, incorporando aspectos que possam contribuir para uma perspectiva de 

superação do modelo de desenvolvimento socioeconômico vigente e, dessa 

forma, privilegie mais o ser humano trabalhador e suas relações com o meio 
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ambiente, do que simplesmente, a preparação para o mercado de trabalho e o 

fortalecimento da economia. 

A construção do saber docente para atuação na EJA inclui princípios 

e valores éticos e morais, capazes de orientar a postura e a ação dos 

professores, e de acordo com Freire (2004), é na reflexão sobre a ação que é 

possível compreender a relação humana e social subjacente ao ato educativo.  

É importante assegurar na construção do saber docente a 

integração entre trabalho, ciência, técnica, tecnologia, humanismo e cultura 

geral, a qual contribui para o enriquecimento científico, cultural, político e 

profissional dos sujeitos que atuam nessa esfera educativa, sustentando-se 

nos princípios da interdisciplinaridade, contextualização e flexibilidade, como 

exigência historicamente construída pela sociedade. 

Freire (2004), ao discutir a formação do professor, aponta para um 

conjunto de valores éticos, morais, humanos e sociais, que se manifestam no 

cotidiano das relações entre os sujeitos que fazem parte do processo 

educativo. A reflexão sobre a realidade leva a compreensão da singularidade 

humana, sendo esta dimensão fundamental para a produção da autonomia. 

A compreensão da relação dialética expressa no processo ensino-

aprendizagem, em que educador e educando são sujeitos na construção de 

saberes é descrita por Freire (2004), a partir da reflexão a respeito da presença 

de atores distintos que se completam na prática da atividade educativa. 

Os saberes docentes são essenciais ao educador, independente de 

sua opção política ou do projeto de sociedade que defende, de modo que a 

reflexão sobre o saber articulado ao fazer se constitui como elemento central 

nas ações humanas. A reflexão sobre a prática leva a um constante 

aprendizado e elevação da qualidade do fazer. 

Um dos saberes fundamentais à prática educativa crítica está 

relacionado à compreensão de que ensinar não é transferir conhecimentos, 

mas criar possibilidades para produção ou construção. Para tanto a formação 

do educador deve ser permanente e este processo deve ser dialógico, em que 

formador e formando se constituem enquanto sujeitos da formação. 
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É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, 
conteúdos nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá 
forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não 
há docência sem discência, as duas se explicam e seus 
sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se 
reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina 
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem 
ensina, ensina alguma coisa a alguém (FREIRE, 2004, p. 7). 

Concebido numa perspectiva dialógica a formação do educador 

deve superar a relação sujeito/objeto, isto posto, não há docência sem 

discência, pois um e outro se complementam e são essenciais para o 

crescimento paralelo de ambos, visto que aquele que ensina aprende ao 

ensinar. No âmbito da Educação de Jovens e Adultos, os professores devem 

ter a consciência de que os educandos constroem saberes resultantes de suas 

vivências, logo, este momento de troca é significativo. 

Para Freire (2004) os sujeitos aprendem em comunhão, mediados 

por diálogo que possibilita a cada um deles compreender a realidade em que 

estão inseridos. Nesse contexto, a relação pedagógica é horizontal, em que 

educador e educandos se tornam sujeitos no processo educativo. 

O ato de ensinar e de aprender não se limita a presença de um 

sujeito ativo que detém o conhecimento e um sujeito passivo que memoriza a 

informação, mas assegura-se a ambos, de posse do tema gerador, 

problematizar a realidade e construir respostas para as situações e, é nesse 

sentido, que o aprender se constitui como alternativa de possibilidade de 

criação, construção coletiva. 

A superação ao ensino bancário defendido por Freire (2004) 

contempla a perspectiva de que ensinar não é transferir conhecimento, mas vai 

além disso, uma vez que educador e educandos, mediatizados pelo mundo em 

que vivem, conseguem reconstruir o saber. Assim, o professor da EJA deve 

compreender que o sujeito pensante da ação educativa é coletivo, portanto, ele 

deve partir da experiência dos educandos na ação educativa contextualizada.  

As questões levantadas, relativas ao ato de ensinar, implicam na 

transformação da prática bancária, em que o ensino se apresenta ausente da 

mera transferência de conhecimento de um sujeito a um objeto. Para Freire 

(2004), ensinar exige o reconhecimento do inacabamento do ser, de modo que 
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o educador no instante em que se vivencia sua prática é capaz de refletir sobre 

as possibilidades de construção de valores que caracterizam a diversidade. 

Entendido como um processo de construção humana segundo as 

perspectivas autônomas, a prática educativa é orientada para a constante 

valorização da autonomia dos educandos, compreendido como autênticos 

sujeitos no processo, e assim o educador deve refletir constantemente na 

singularidade do educando, sua realidade e visão de mundo. 

Porque não estabelecer uma necessária ―intimidade‖ entre os 
saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência 
social que eles têm como indivíduos? Porque não discutir as 
implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos 
dominantes elas áreas pobres da cidade? A ética de classe 
embutida neste descaso? Porque, dirá um educador 
reacionariamente pragmático, a escola não tem nada que ver 
com isso. A escola não é partido. Ela tem que ensinar os 
conteúdos, transferi-los aos alunos. Aprendidos, estes operam 
por si mesmos (FREIRE, 2004, p. 10). 

A prática educativa oportuniza a constante compreensão da 

diversidade de pensar e agir dos educandos, e nesse respeito é essencial que 

o educador expresse alegria, esperança e projete possibilidades de mudanças 

a partir da ação reflexiva. 

No instante em que o educador enseja a construção autônoma do 

saber ele é capaz de suscitar a curiosidade do aluno para descobrir o novo e 

romper com o ensino bancário, que submete os sujeitos, negando-lhes esta 

condição, resultando em sua alienação. A visão de Freire (2004) revela a 

importância que a prática educativa expressa na construção do processo 

transformador, decorrente da reflexão que os sujeitos que dele participam 

expressam em decorrência das possibilidades de autonomia que o educador e 

o educando apresentam para transformar sua realidade. 

Por isso, é fundamental que, na prática da formação docente, o 
aprendiz de educador assuma que o indispensável pensar 
certo não é presente dos deuses nem se acha nos guias de 
professores que iluminados intelectuais escrevem desde o 
centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera 
o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em 
comunhão com o professor formador (FREIRE, 2004, p. 13). 

 
A fundamentação pedagógica libertadora expressa o quanto a 

prática educativa é dialógica, uma vez que nela estão representados sujeitos 
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que vivenciam realidades diferenciadas por fatores socioculturais e ideológicos 

que se manifestam nas relações humanas.    

Por se revelar enquanto uma ação dialética, a prática educativa é 

uma atividade em que educador e educando participam segundo relações 

horizontais, articuladas aos princípios éticos e morais que delimitam as 

relações humanas, e assim, a educação possibilita aos sujeitos históricos 

construírem forma de pensar autônomas, uma vez que o ser humano se 

constrói em constante diálogo com a realidade. 

As considerações de Freire (2004) a respeito da prática educativa 

autônoma leva a reflexão sobre o ser humano, enquanto sujeito construtor de 

sua história, mediado por relações dialéticas que possibilitam o crescimento 

tanto do educador como do educando. 

A presença de princípios éticos nas relações humanas, em que o 

respeito às diferenças e a valorização da especificidade humana pode ser 

resgatado na elaboração de um projeto de sociedade capaz de construir 

relações solidárias e de participação de todos no processo de valorização da 

autonomia e do diálogo nas relações sociais. 

Em vista das considerações acima, é essencial que se discuta uma 

prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos que inclua a realidade 

sociocultural desses sujeitos, reconhecendo sua condição de sujeitos no 

processo ensino-aprendizagem, superando a concepção bancária que por 

décadas norteou a formação do professor, pautada na perspectiva da 

transmissão do conhecimento acumulado historicamente; de outro lado, 

encontram-se sujeitos passivos que memorizavam as informações em sala de 

aula. 

Nesse contexto, é relevante considerar a formação diferenciada do 

professor para atuar nos programas de Educação de Jovens e Adultos, com a 

finalidade de minimizar o quadro de exclusão.  

Refletir sobre a formação do professor para trabalhar no contexto da 

Educação de Jovens e Adultos é essencial, na medida em que se projetam 

novas perspectivas no âmbito da ampliação da oferta de escolarização e 

qualificação profissional. Tal modalidade de ensino constitui-se num processo 

diferenciado, intermediado a partir da leitura de mundo que tais sujeitos 

acumulam frente às experiências vivenciadas cotidianamente.   
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Neste processo de conhecimento, a pesquisa do contexto 
histórico dos educandos e a sua problematização constituem 
procedimentos capazes de relevar o estado dos seus saberes e 
de seu mundo e de incorporar outros conhecimentos que 
ajudam a reconstruí-lo em outros níveis e patamares. Os 
métodos, as técnicas e as dinâmicas, são instrumentos de que 
os educadores lançam mão para viabilizar a efetivação do 
conhecimento (CASTRO, Et all, 2010, p. 158). 

A necessidade de uma qualificação diferenciada para trabalhar com 

a EJA é essencial para a construção de estratégias metodológicas voltadas ao 

atendimento da formação técnica dos sujeitos. Assim, é importante considerar 

o quanto a formação continuada dos professores possibilita vislumbrar 

resultados significativos no processo formador. 

(...) a formação inicial e continuada de professores para 
atuação no PROEJA, deve ser enfocada no sujeito da 
aprendizagem, no caso o aluno; visando sua permanência e 
conclusão do curso, articulando os eixos: trabalho, cultura, 
ciência e tecnologia, no currículo. Os professores que atuam no 
PROEJA, devem, primeiramente, receber a formação do curso 
de especialização pertinente a essa área, uma vez que o curso 
contém nuances próprias do programa, além do mais, é no 
curso que os  professores terão oportunidades de socializar  
experiências, revelar inquietações, fortalecendo a atuação nos 
espaços pedagógicos (LIMA FILHO, 2010, p. 29). 

 

Tornar o espaço de trabalho, objeto de pesquisa, é o desafio posto 

ao professor que atua no PROEJA, tal princípio educativo tem como finalidade 

de apreender a realidade dos sujeitos, sua história de vida, o modo como eles 

compreendem o mundo e se relacionam com ele, para sistematizar o 

conhecimento técnico e científico, de tal forma que ocorra o aprendizado. 

Assim, também, a construção de uma prática pedagógica que dialoga com a 

realidade dos sujeitos, é significativa na Educação de Jovens e Adultos, haja 

vista que possibilita a apropriação dos conhecimentos a partir de situações já 

experimentadas, que se sistematizam e se reconstroem, para solução de 

problemas. 

(...) o reconhecimento do inacabamento do ser humano é o 
ponto de partida para a construção da prática pedagógica 
dialógica, e no caso da educação de Jovens e adultos, é 
considerável o reconhecimento dos limites desses sujeitos 
quanto ao capital cultural acumulado no percurso de sua 
existência (FREIRE, 2006, p.16). 
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Ao reconhecer os sujeitos como construtores de saberes e práticas 

construídas a partir de sua relação com o mundo, a Educação de Jovens e 

Adultos sinaliza para a ruptura do paradigma pedagógico dominante, que 

fragmentou o conhecimento em áreas e níveis, isentos de diálogo8. 

A compreensão das contradições sociais que interferem no processo 

de construção dos sujeitos deve ser apropriada pelos professores, que atuam 

no PROEJA, como referencial para adequação da prática pedagógica, com a 

finalidade de estabelecer uma relação possível de superar os obstáculos que 

se apresentam no aprendizado.  

Reconhecer que cada sujeito constrói saberes e lê o mundo a partir 

da apropriação dos elementos simbólicos e representativos, induz o professor 

que atua no PROEJA a desafiá-lo, em busca de novos horizontes. Assim, é 

fundamental que haja uma articulação entre teoria e prática nas sessões de 

ensino, estimulando os educandos a expressar sua vivência diante de um fato 

ou problema levantado. 

O debate em torno da formação do professor da EJA alcançou 

repercussão no Movimento Nacional de Reformulação da Educação, descrito a 

partir do Plano Nacional de Educação – PNE, em que esta modalidade de 

ensino conquistou um espaço significativo, resultante da necessidade de 

correção do déficit apresentado na oferta do Ensino Fundamental, àqueles que 

não tiveram acesso ou deixaram de concluir esse nível. 

As ações relativas à implementação de políticas destinadas à 

ampliação da oferta da Educação de Jovens e Adultos, na década de 1990, 

esteve associada à expansão das atividades educacionais com diferentes 

grupos de atores sociais. Assim, as iniciativas de formação ocorreram nos 

espaços de educação popular e organizações não governamentais, visando 

promover a qualificação dos professores mediante a especialização técnica, 

prestação de serviços de pesquisa, planejamento, assessoria e avaliação dos 

programas educativos, formação de educadores e produção de materiais 

didático-pedagógicos, tarefas antes desempenhadas pelo Estado. 

                                                           
8
 cf afirma Freire (2006, p.17) ―a relação educador-educando na EJA é horizontal, mediada pelo 

diálogo, de tal forma que o aprendizado é um momento de comunhão entre todos, ou seja, ao 
mesmo tempo em que se ensina também se aprende na relação com os outros.‖ 
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Diante das limitações contidas na formação do professor da EJA, o 

exercício da docência nesta modalidade de ensino é concebido como um 

apêndice de complementação de carga horária, em geral, no período noturno 

da jornada de trabalho dos professores que atuam com crianças e 

adolescentes no período diurno. A rotatividade de docentes e a inexistência de 

equipes, especialmente dedicadas à educação de jovens e adultos, impede a 

formação de um corpo técnico especializado e dificulta a organização de 

projetos pedagógicos específicos para esta modalidade, limitando as 

possibilidades e os resultados de eventuais iniciativas de capacitação em 

serviço.  

Como a Educação de Jovens e Adultos ainda não constituiu um 

mercado de trabalho atrativo para os profissionais do ensino, é raro que a 

formação pedagógica inicial nos cursos técnicos de magistério, de nível médio 

ou de Pedagogia, em nível superior, ofereça opção de habilitação específica 

para essa modalidade educativa, ou que contemplem em seu currículo, 

conteúdos referidos a esse ciclo de vida e suas necessidades de aprendizagem 

específicas. 

Frente a tal quadro, compreende-se que a política de formação do 

professor para atuação na Educação de Jovens e Adultos, visando atender às 

especificidades descritas no supracitado decreto, pulverizou-se na medida em 

que os professores passaram a atuar de forma isolada, sem que houvesse a 

integração destinada ao fortalecimento da prática pedagógica entre seus pares. 

É importante considerar que a Educação de Jovens e Adultos 

comporta uma clientela diferenciada de sujeitos, que retomam na fase adulta 

seu processo de escolarização, porém, com maior nível de compreensão da 

realidade em que vivem. Assim, os alunos da EJA, em sua maioria, são 

trabalhadores, maduros, com larga experiência profissional ou com expectativa 

de (re)inserção no mercado de trabalho e com uma leitura sólida das condições 

existenciais. 

A formação específica para os docentes atuantes no PROEJA é o 

desafio, posto às instituições da rede federal de Educação Profissional, em 

particular, na construção de programas e ações de formação que considere as 

particularidades dos sujeitos atendidos. É necessário ressaltar o mergulho no 

universo que compõe a realidade dos educandos atendidos pela EJA, visando 
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investigar os modos de aprendizagem, e com isso, favorecer um aprendizado 

de qualidade.  

Oferecer aos professores e aos alunos a possibilidade de 
compreender e apreender uns com os outros, em fértil 
atividade cognitiva, afetiva, emocional, muitas vezes no esforço 
de retorno à escola, e em outros casos, no desafio de vencer 
estigmas e preconceitos pelos estudos interrompidos e pela 
idade de retorno, é a perspectiva sensível com que a formação 
continuada de professores precisa lidar. Dessa forma, é 
fundamental que preceda à implantação dessa política uma 
sólida formação continuada dos docentes, por serem estes 
também sujeitos da Educação de Jovens e Adultos, em 
processo de aprender por toda a vida (BRASIL, 2007, p.8). 

O percurso formativo do professor, para atuar no PROEJA, inclui o 

conhecimento sobre as particularidades da história concreta de vida dos 

educandos, visto que, muitos deles, carregam o estigma do fracasso escolar, 

ou mesmo da prioridade que lhes foram impostas em relação à produção da 

vida material, o que os levou em grande parte a abandonar a escola.  

A compreensão da humanização peculiar do processo educativo é 

um elemento fulcral da ação pedagógica, o que implica num trabalho de 

elevação da autoestima dos educandos, incentivá-los a continuar seus estudos, 

mostrar a eles que são capazes de vencer os desafios do aprendizado. Além 

disso, sabe-se que os sujeitos inseridos na Educação de Jovens e Adultos, por 

algum motivo em suas vidas, deixaram de frequentar a escola, mas que esse 

momento, mesmo com a idade avançada, ainda é possível aprender. 

Diante das considerações, a formação de professores para atuação 

no PROEJA deve ser continuada, haja vista que esta apresenta 

particularidades, no sentido de incluir os elementos epistemológicos 

necessários à intervenção na realidade concreta desses sujeitos, articulada às 

especificidades metodológicas e didáticas da Educação Profissional. 

 

1.3. A formação de professores para o programa nacional de integração 
da educação profissional com a educação básica, na modalidade de 
educação de jovens e adultos – PROEJA 

 

Situar a formação docente no contexto do Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na Modalidade 
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de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, é pertinente no contexto das 

mudanças produzidas no âmbito da rede federal de ensino tecnológico, 

resultante da ampliação da oferta de vagas para formação de profissionais em 

nível técnico, decorrente da expansão da política da Educação Profissional. 

Como consequência da ação governamental, houve a necessidade 

premente de qualificar os professores, que atuam na Educação Profissional, 

para enfrentar esse novo desafio, uma vez que a Educação de Jovens e 

Adultos apresenta uma metodologia diferenciada e que deve ser apropriada 

pelos professores com a finalidade de garantir a qualidade do ensino ofertada 

nos cursos técnicos em nível médio. 

Em particular, no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará – IFPA, a formação do professor que atua no PROEJA é 

relevante ser considerada em função da posição ocupada por esta instituição 

na formação de profissionais em cursos técnicos em nível médio, para atender 

às demandas do mundo do trabalho, cuja referência se construiu há mais de 

cem anos. 

As mudanças ocorridas no contexto educacional brasileiro, com a 

finalidade de ampliar as oportunidades de acesso ao mundo do trabalho a 

jovens e adultos, impactaram o trabalho docente, em especial, na rede federal 

de educação tecnológica, e no caso do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Pará – IFPA, a presença do PROEJA, demarcou novas 

perspectivas na formação docente. 

A implementação da política educacional da Educação de Jovens e 

Adultos, integrada à Educação Profissional com a educação básica, é 

decorrente da possibilidade de superação do quadro em que a maioria desses 

sujeitos se encontra quanto à participação efetiva na composição da população 

economicamente ativa. 

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio-PNAD (2003), revelam que 68 milhões de jovens e adultos 

trabalhadores brasileiros, com idade de 15 anos e mais, não concluíram o 

Ensino Fundamental, e apenas 6 milhões (8,8%) estão devidamente 

matriculados em EJA. Um contingente de jovens fora da escola que justifica a 

instituição do Decreto nº 5.478 de 24 de junho de 2005 e o Decreto nº 5.840 de 

13 de julho de 2006, que vêm como respostas aos movimentos sociais que 
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lutam e anseiam pela institucionalização da educação de jovens e adultos, e 

ainda, em promover a escolarização e qualificação dessa classe excluída, há 

anos dos palcos escolares. 

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – 

PROEJA, foi instituído no âmbito federal, a partir do Decreto nº 5.840, de 13 de 

julho de 2006.  Porém, desde 2005, através da portaria nº 2.080, o MEC 

estabeleceu, na esfera dos Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFETs), das Escolas Técnicas Federais, das Escolas Agrotécnicas Federais 

(EAFs) e das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais (ETVs), 

as diretrizes para a oferta de cursos de Educação Profissional Integrada com o 

Ensino Médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 

2008). 

Este programa objetiva a formação profissional com escolarização 

para jovens e adultos que não puderam obter tal formação em idade própria; 

seja por falta de escolas ou por necessidades financeiras de sustento da 

família. A idade mínima para estudar é 18 anos no ato da matrícula e são 

oferecidos vários cursos, escolhidos de acordo com a necessidade de mercado 

local. 

Atualmente o programa abrange os seguintes cursos: 

1. Educação profissional técnica de nível médio com Ensino Médio, 

destinado a quem já concluiu o Ensino Fundamental e, ainda, não 

possui o Ensino Médio e pretende adquirir o título de técnico; 

2. Formação inicial e continuada com o Ensino Médio, destinado a quem já 

concluiu o Ensino Fundamental e, ainda, não possui o Ensino Médio e 

pretende adquirir uma formação profissional mais rápida; 

3. Formação inicial e continuada com Ensino Fundamental (5ª a 8ª série ou 

6º a 9º ano), para aqueles que já concluíram a primeira fase do Ensino 

Fundamental. Dependendo da necessidade regional de formação 

profissional, são, também, admitidos cursos de formação inicial e 

continuada com o Ensino Médio.  

Essa modalidade de ensino é contemplada na Seção V, no artigo 37, 

da LDBEN nº 9394/96, com a mesma concepção de ensino posta pela 
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Constituição de 1988, qual seja, destina-se àqueles que não tiverem acesso ou 

continuidade de estudos no Ensino Fundamental e no Médio em idade própria.  

A caracterização desta modalidade de ensino deve estimular o 

estudo individualizado, atendendo ao ritmo próprio de aprendizado, mediante a 

valorização das experiências de vida e de trabalho, favorecendo o 

desenvolvimento de habilidades que o levem à prática do trabalho autônomo.  

Vinculada às propostas de democratização e acesso ao ensino, a 

Educação de Jovens e Adultos possibilita contemplar as necessidades 

educacionais na sociedade brasileira assegurada na proposta de ―Educação 

para Todos,‖ visando garantir aos cidadãos seus direitos de acesso à elevação 

dos níveis de escolarização.  

A modalidade PROEJA atende a uma clientela bastante peculiar e o 

currículo deste programa é integrado, ou seja, as disciplinas da formação geral 

são trabalhadas junto com as disciplinas de formação profissional. Para 

viabilizar o acesso à Educação Profissional destinada a Jovens e Adultos, foi 

necessário ao Estado Brasileiro, expandir a oferta dessa modalidade de ensino 

através da elevação dos investimentos que se comprometam em avançar na 

qualidade da formação dos respectivos profissionais técnicos em nível médio.  

A ampliação da oferta da Educação Profissional no Brasil deu-se, 

especialmente, na virada do terceiro milênio, com a expansão da Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica, cujo objetivo central é articular o 

Ensino Médio ao ensino superior de graduação e pós-graduação, na 

perspectiva de formação cidadã (BRASIL, 2006). 

Conforme o Ministério da Educação: 

A EJA trabalha com sujeitos marginais ao sistema, com 
atributos sempre acentuados em conseqüência de alguns 
fatores adicionais como raça/etnia, cor, gênero, entre outros. 
Negros, quilombolas, mulheres, indígenas, camponeses, 
ribeirinhos, pescadores, jovens, idosos, subempregados, 
desempregados, trabalhadores informais são emblemáticos 
representantes das múltiplas apartações que a sociedade 
brasileira, excludente, promove para grande parte da 
população desfavorecida econômica, social e culturalmente 
(BRASIL, 2006, p.12).    
 
 

Constituído como uma alternativa de superação da realidade em que 

se encontram jovens e adultos, o PROEJA, foi inserido na Rede Federal de 
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Educação Profissional e Tecnológica, com a finalidade de garantir a 

profissionalização desses sujeitos para construção de possibilidades de acesso 

ao trabalho e a transformação da realidade em que vivem. 

Estudos realizados sobre a Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

apontam para a existência de um quadro social adverso, aos quais esses 

sujeitos se submeteram em decorrência de uma estrutura social que fomentou 

a desigualdade. 

O Ministério da Educação, em seu documento base, posiciona-se 

desta forma, sobre a política de educação e qualificação:  

A educação profissional e tecnológica comprometida com a 
formação de um sujeito com autonomia intelectual, ética, 
política e humana exige assumir uma política de educação e 
qualificação profissional, não para adaptar o trabalhador e 
prepará-lo de forma passiva e subordinada ao processo de 
acumulação da economia capitalista, mas voltada para a 
perspectiva da vivência de um processo crítico, emancipador e 
fertilizador de outro mundo possível (BRASIL, 2006, p. 26). 

Na busca por compreender a Educação de Jovens e Adultos no 

conjunto das concepções educacionais, percebe-se que ela se alinha ao 

pensamento libertador, revolucionário, que se contrapõe ao projeto social 

hegemônico e concentrador de renda e ampliador da pobreza e miséria na 

sociedade, de modo que ela se revela como ―um processo conscientizador e 

autônomo do ser humano.‖ Tal concepção de ensino vem sendo consolidada 

no campo da educação, no Brasil, é inspirada na visão social e política de 

Paulo Freire e vinculada aos movimentos sociais e de cultura popular.  

Nesta perspectiva ela ocupa um lugar de vanguarda, enquanto 

princípio educativo contraposto à ordem social hegemônica, caracterizada por 

suas vinculações com os movimentos populares, marcados por diferentes 

formas de exclusão e marginalização social, a adesão de segmentos pobres e 

oprimidos. Estes aspectos podem ser frequentemente observados nos grupos 

que se formam para discutir suas condições de existência. 

O enfoque educacional apresentado pelo PROEJA, de acordo com o 

exposto, desafia os professores que atuam na Educação Profissional, posto 

que há necessidade de sistematizar o currículo dos cursos, como também  

adequação das metodologias para a realidade desses sujeitos. Para além de 
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sistematizar os currículos dos cursos, tem como cerne, resgatar as funções 

reparadora, equalizadora e qualificadora. 

(...) a educação de jovens e adultos ocupa-se do resgate e da 
valorização da cultura popular, compreendida como uma 
cultura pobre, pelos segmentos dominantes, no entanto, ela é 
rica em relatos sobre a luta pela sobrevivência, praticada por 
indivíduos anônimos, que não recuam diante das adversidades 
e dificuldades. A escolarização das camadas populares revela-
se como um eixo central das propostas vinculadas à superação 
do quadro em que elas se encontram, buscando através dos 
saberes que eles constroem a transformação da realidade, 
orientados por uma prática educativa coletiva, dialógica 
(COSTA, 1988, p.23).  

O parecer CNE/CEB nº 11/2000, que regulamenta as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a EJA, enumera os aspectos decorrentes da 

escolarização dos jovens e adultos, dando destaque para as funções 

estabelecidas para esta modalidade de ensino, compreendendo a função 

reparadora, destinada a restauração de um direito historicamente negado; a 

função equalizadora, que se destina a garantir a ampliação da igualdade 

visando proporcionar maiores oportunidades de acesso e permanência, e por 

fim, a função qualificadora, voltada a garantir uma atividade de atualização e de 

aprendizagem contínua.  

Uma reflexão sobre esta modalidade de ensino contempla em 

primeiro plano, um olhar social e político, decorrente da possibilidade de 

transformação da vida desses sujeitos, em sua maioria, em situação de 

exclusão do acesso aos reduzidos postos de trabalho ofertados no mercado. 

(...) os jovens e adultos trabalhadores lutam para superar suas 
condições precárias de vida (moradia, saúde, alimentação, 
transporte, emprego, etc) que estão na raiz do problema do 
analfabetismo. O desemprego, os baixos salários e as 
péssimas condições de vida comprometem o processo de 
alfabetização dos jovens e adultos (GADOTTI e ROMÃO, 2000, 
p. 31). 

A restrição ao trabalho implica também em reduzidas parcelas de 

participação e exercício da cidadania, levando muitas vezes os jovens e 

adultos, sem escolarização, a se tornarem massa de manobra de oportunistas, 

ou mesmo a submeterem-se à condição opressiva. Anterior à Lei de Diretrizes 

e Bases nº 9394/96, não existia qualquer garantia de direito aos jovens e 
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adultos à educação, e esse quadro era acompanhado da ausência de uma 

política nacional destinada a atender as particularidades da escolarização 

desse público.  

As limitações no campo do debate pedagógico da EJA, integradas à 

educação profissional em nível médio, aliadas às parcas experiências dos 

professores que atuam na Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica na Educação de Jovens e Adultos, são um aspecto desafiador 

para a prática pedagógica, dada às raízes histórico-culturais da formação do 

professor no Brasil, que indicam o predomínio de um processo de dissociação 

entre teoria e prática; especialização do conhecimento escolar, características 

fundadas no paradigma da racionalidade técnica, no qual a educação tinha 

como objetivo, adequar à formação profissional às necessidades do mercado 

de trabalho (VEIGA, 1994). 

A mudança de maior impacto na EJA compreendeu a concepção 

educacional. Isto ocorreu como uma consequência natural da ruptura do 

―ensino supletivo‖ para ―educação de jovens e adultos‖, visto que o termo 

―ensino‖ restringia-se à mera instrução, enquanto que o termo ―educação‖ é 

mais abrangente, compreendendo os diversos processos de formação 

(SOARES, 2005). Para que esta nova concepção educacional seja 

adequadamente absorvida, são também necessárias novas competências do 

ponto de vista social.  

Sobre as novas competências exigidas na sociedade 

contemporânea, afirma Soares (2005): 

O acesso ao conhecimento sempre teve um papel significativo 
na estratificação social, ainda mais hoje quando as novas 
exigências intelectuais, básicas e aplicadas, vão se tornando 
exigências até mesmo para a vida cotidiana (p. 38). 

Tais exigências são decorrentes das transformações ocorridas na 

base econômica, articulada a um movimento social cada vez mais exigente 

quanto aos direitos, direcionados ao pleno exercício da cidadania. Isso 

estabeleceu novos critérios, também, para a inserção no espaço da 

produção/trabalho, como a exigência de saberes diversificados. Em 

contrapartida, as solicitações com foco no sujeito desta modalidade educativa, 

o trabalho docente, ainda, vem passando por sucessivas transformações, 
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decorrentes de novas feições adotadas nas relações de trabalho9, capitaneadas 

pela efetivação da lógica de funcionamento do modo de produção capitalista, 

visando suprimir a dimensão intelectual do trabalho do professor, tornando-o 

mero reprodutor de informações sistematizadas em manuais didáticos. 

                                                           
9
 cfContreras (2000) ―esta ação decorre em parte pela nova concepção adotada no Estado 

Liberal para exercer o controle sobre o trabalhador, valendo-se de formas burocratizantes na 
gestão do ensino, em particular, definindo tarefas e o modus operandis da atividade docente.‖ 
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CAPÍTULO II – A DOCÊNCIA E O PROEJA: um estudo de caso no 
IFPA, Campus de Belém10 
 

É importante uma reflexão esclarecedora e coerente sobre a 

Formação dos Professores que atuam no Programa Nacional de Educação 

Profissional, com a Educação Básica, na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos – PROEJA, no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – 

IFPA, Campus de Belém, pois a partir dela, é possível sinalizar sua trajetória no 

período escolhido (1990 a 2010) e pontuar o atual estágio desta modalidade de 

ensino, em níveis estrutural e social, o que igualmente pode favorecer a 

reconstrução da prática pedagógica, contextualizando as peculiaridades 

históricas de sua escolarização, com a finalidade de adequar as metodologias 

e técnicas de ensino, visando alcançar êxito na formação técnica dos jovens e 

adultos.  

Com base no marco da implantação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN nº 9.394/96 e de acordo com o Artigo 39: 

A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos 
objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes 
níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, 
da ciência e da tecnologia (BRASIL, 1996). 

Portanto, a Educação Profissional é concebida de forma integrada 

às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e tecnologia, na 

perspectiva de desenvolvimento contínuo para o mundo do trabalho. Neste 

sentido, a articulação com o ensino regular, a utilização de diferentes 

estratégias metodológicas de ensino, realizadas em ambiente escolar ou no 

serviço, constituem a possibilidade de certificação e qualificação profissional 11. 

                                                           
10 O Campus de Belém fica localizado na Av. Almirante Barroso nº 1155, bairro do Marco, na 
cidade de Belém, capital do Estado do Pará. Sua origem data de 1909 pelo decreto de Nilo 
Peçanha, iniciando como Escola de Aprendizes e Artífices, passou por diversas mudanças 
legais e atualmente oferta cursos técnicos de Educação Profissional integrada ao Ensino 
Médio, cursos técnicos subsequentes, PROEJA, licenciaturas, cursos tecnológicos e 
especializações. 
11 Esta concepção de educação em nível profissionalizante advém de forma cumulativa do 
cenário político, econômico e cultural do início do terceiro milênio e apresenta-se de maneira 
relevante nas políticas governamentais no Brasil, em face da possibilidade de qualificar os 
sujeitos oriundos da Educação de Jovens e Adultos, visando potencializar as alternativas 
necessárias ao acesso no mundo do trabalho. 
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A exigência social de elevação do nível de conhecimento, na 

contemporaneidade, tem proporcionado aos jovens e adultos a busca pela 

qualificação, tanto que são estimulados. Como exemplo: pelas políticas 

governamentais atuais de erradicação do analfabetismo, a retornarem para a 

sala de aula, considerando que foram excluídos dos processos formais de 

ensino e aprendizagem.  

Além de tudo isso, para que acontecesse a ampliação do ingresso 

na Educação Profissional nos Institutos Federais de Educação Tecnológica – 

IFEs, distribuídos pelo Brasil, de modo a possibilitar, pela via da Educação de 

Jovens e Adultos, uma inserção efetivamente cidadã, foi necessário ser 

estabelecida, pelo Decreto nº 5840/06, a obrigatoriedade de incluir em sua 

disponibilidade de vagas 10% das matrículas efetivadas no ano anterior  para 

os alunos de PROEJA  

Com a finalidade de atender a essa particularidade da história de 

vida de jovens e adultos, o Ministério da Educação – MEC, criou por meio do 

Decreto nº 5.840 de 13 de julho de 2006, o Programa de Integração da 

Educação Profissional Técnica ao Ensino Médio, na modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos- PROEJA, o qual se dispõe a ofertar cursos técnicos em 

nível médio para formação da força de trabalho. 

Intenciona-se com essa estratégia, ampliar as perspectivas 

vinculadas ao acesso ao trabalho, seja ela formal ou mediante a prática 

empreendedora, a jovens e adultos por meio da formação profissional técnica 

em nível médio, e com isso contribuir de forma direta para o desenvolvimento 

econômico e social do Brasil. 

A oferta da Educação Profissional no Estado do Pará compreende 

uma rede de instituições, públicas e privadas, da qual faz parte o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA, com experiência 

acumulada, obtida desde o Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET-

PA e da antiga Escola Técnica Federal do Pará – ETFPA. 

Contando com um quadro docente efetivo com larga experiência na 

formação de técnicos em nível médio profissional, é relevante considerar o 

percurso formativo dos professores que atuam no PROEJA, com a finalidade 

de compreender como eles construíram o saber docente destinado ao exercício 

do magistério com esses sujeitos.  
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De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 11/2000, a Educação de 

Jovens e Adultos contempla as funções reparadora, equalizadora e 

qualificadora, as quais precisam ser incorporadas na atividade docente, 

visando assegurar aos professores plena compreensão da singularidade que o 

processo educativo exige para garantir a qualidade da formação profissional 

dos sujeitos inseridos no PROEJA. 

Os professores do PROEJA exercem a docência a partir da 

titularidade acadêmica stricto ou lato sensu, não havendo exigências 

específicas em sua formação para desenvolver suas atividades acadêmicas no 

PROEJA, muito embora o IFPA, Campus de Belém, tenha ofertado a toda a  

comunidade docente cursos de especialização em PROEJA.  

Essa lacuna percebida na trajetória de formação docente justifica a 

necessidade de investimentos na formação continuada ou em serviço, para a 

apropriação do contexto social e educacional dos alunos do PROEJA, e auxiliar 

na elaboração de estratégias no campo da didática e da metodologia, visando 

à construção de formas criativas das atividades de ensino-aprendizagem, 

considerando as peculiaridades, as circunstâncias particulares e as situações 

contextuais concretas desse programa. 

O IFPA, inserido no âmbito da comunidade acadêmica e científica, 

assume o compromisso com a sociedade, na formação de profissionais em 

nível técnico para atuação em diversos campos das atividades produtivas, 

destinado ao desenvolvimento da Região Amazônica, assumindo um caráter 

catalisador na melhoria da qualidade de vida de seu entorno.  

Esta Instituição de ensino mantém um compromisso com a 

Educação, pois procura suprir as exigências políticas, socioeconômicas, 

culturais e tecnológicas do Estado, num processo de integração permanente 

com o sistema de produção e com a sociedade, na consolidação da identidade 

e do desenvolvimento regional, assumindo, portanto, um papel de referência 

educacional, científica e tecnológica em sua comunidade, em sua relação com 

a sociedade. 

Dessa forma, as ações institucionais nas áreas de ensino, pesquisa 

e extensão, bem como os recursos envolvidos para a sua execução, deverão 

nortear as demandas de formação da cidadania e desenvolvimento, gerando 
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ações induzidas para uma sociedade moderna, no sentido de sua 

sustentabilidade (BRASIL, 2007). 

Este contexto apresenta-se como um novo desafio posto à docência, 

em particular, na possibilidade de promover a formação desses sujeitos, que 

em algum período de sua existência, fracassaram, ou seja, foram excluídos em 

sua trajetória de escolarização.  

Tal desafio necessita ser analisado para além da prática educativa, 

pois, com a implantação do PROEJA, prenuncia-se um conjunto de mudanças.  

Essas mudanças se configuram no âmbito administrativo e pedagógico no 

IFPA, Campus de Belém, e se mostram relevantes para a compreensão das 

transformações ocorridas nas relações do trabalho docente, resultantes das 

novas feições traçadas na lógica de funcionamento das reformas, na gestão do 

Estado e seus desdobramentos para a oferta da Educação Profissional a 

jovens e adultos em nível médio. No campo administrativo assiste-se a criação 

de uma coordenação que acompanha, exclusivamente, as turmas de PROEJA 

e articula ações junto a coordenações de cursos técnicos e de disciplinas de 

formação geral para o desenvolvimento dos cursos de PROEJA. No que tange 

ao campo pedagógico observa-se a preocupação com o desempenho dos 

alunos. 

2.1. Caracterização do universo pesquisado 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – 

IFPA, em sua trajetória total de quase um século, representa o sucesso de uma 

Instituição de Educação Profissional, que vem consolidando seu lugar na 

comunidade, pois iniciou seus trabalhos com intuito de atender à necessidade 

de formação de aprendizes das profissões habituais da época de sua 

implantação, posteriormente, desenvolveu-se pautado nas exigências 

crescentes da sociedade, constituindo-se, atualmente, em uma das mais 

importantes e conceituadas instituições de ensino de formação 

profissionalizante. 

A gênese do IFPA resultou do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Pará – CEFET/PA, criado no ano 2000, como resultado da 

implementação da Reforma da Educação Profissional e Tecnológica do 
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Governo Federal, regulamentada pelo Decreto nº 2.208/9712, o qual determinou 

a transformação das Escolas Técnicas Federais do país, em CEFETs, que 

visava separar o Ensino Médio do Ensino Técnico, a extinção dos cursos 

técnicos integrados e a criação dos Cursos Superiores Tecnológicos (BRASIL, 

– INEP, 2006, p.38). 

Em 2006, é publicado o Decreto nº 5.840 que amplia o âmbito do 

PROEJA. Na instituição foi criada uma comissão, visando à implantação do 

Programa, e ao mesmo tempo, como tentativa de superar as dificuldades 

decorrentes da compreensão dos preceitos legais do programa, professores, 

técnicos, suporte pedagógico etc., isto tudo em nível operacional. 

Deste modo, a modalidade de ensino PROEJA foi implantada no 

IFPA, em 2007. A princípio, os cursos oferecidos foram: Mecânica, Eletrônica, 

Edificações e, posteriormente, Informática, os quais se destinam aos alunos 

egressos do Ensino Fundamental, com faixa etária acima de 18 anos, e que 

não tiveram acesso ou continuidade de escolarização em nível médio, e 

pretendem realizar o curso de forma integrada. A carga horária é de 2.400 

horas, mais a carga horária da qualificação, de acordo com o catálogo de 

cursos técnicos, perfazendo um tempo de duração de 04(quatro anos), no turno 

da noite. 

Na busca de resposta para indagações levantadas no estudo, optei 

pela realização do estudo de caso, realizado durante aproximadamente cinco 

(05) meses, no âmbito do IFPA.  

Dentre os atuais 31 professores que trabalham na modalidade 

PROEJA, no Campus de Belém, foi selecionada uma amostra composta por 10 

(dez) docentes. Esses profissionais do ensino foram codificados com nomes 

indígenas, para preservar o anonimato por motivos éticos. Doravante são 

denominados por: Abaeté, Diacuí, Paraguaçu, Cauã, Araquém, Potira, Guaraci, 

Ubirajara, Urubatã, Itapoã.  

Os docentes pesquisados são professores efetivos do quadro do 

IFPA, e estão há mais de uma década de trabalho na instituição,o que permite 

obter uma descrição consistente da dinâmica de trabalho efetivada no 

                                                           
12 Amparado pelo Decreto Federal nº 2408/1997, o IFPA passa a ofertar cursos superiores de 
Tecnologia em Belém e depois nos campi espalhados pelo Estado. 
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PROEJA. Também achei importante ouvir a experiência de dois professores 

temporários. 

O estudo de caso possibilitou descrever informações sobre as 

condições de trabalho e a relação com a formação dos docentes que atuam no 

Proeja do IFPA. A coleta de informações foi realizada por meio de entrevista, 

efetuada através de roteiro semiestruturado. Por meio deste instrumento, o 

entrevistado expressou suas impressões, constituindo-se numa rica fonte de 

informações para esta pesquisa. Todo esse material transcrito possibilitou 

constituir um referencial compreensivo e esclarecedor do objeto de estudo 

(BOGDAN & BIKLEN, 2003, p. 49). 

Pelo fato de exercer a docência na instituição de ensino, foi possível 

estabelecer uma base de diálogo com os professores participantes da 

pesquisa, o que tornou mais significativa à coleta das informações, em face da 

familiaridade construída na relação institucional. 

 
2.2. As condições de trabalho e seus reflexos no panorama educacional 
no período de 1990 a 2010. 

 

As mudanças imprimidas na sociedade global, a partir da década de 

1990, impactaram de forma significativa no contexto das relações de trabalho e 

na educação, em vista das novas exigências para o acesso aos postos de 

trabalho, decorrente da implantação do modo de produção toyotista. 

Segundo Harvey (2001), em sua nova versão de acumulação, o 

capital intensifica a racionalização das relações de trabalho, através da adoção 

de mecanismos de flexibilização que orientam a utilização da força de trabalho, 

caracterizada baixa remuneração e a incapacidade de se estabelecer um poder 

de barganha para reivindicação de melhores salários. 

A lógica da racionalização produtiva deteriora as condições de 

trabalho, concentrando um pequeno universo de emprego estável, os quais 

restringem a mobilização das classes trabalhadoras para a superação das 

condições opressivas. Para Frigotto (2004), o capitalismo contemporâneo 

caracteriza-se pela capacidade de inovar constantemente suas tecnologias, 

reduzindo os custos de produção e distanciando cada vez mais o trabalhador 

da apropriação da totalidade do processo. Quanto mais se automatizam os 
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processos de produção, mais distante o trabalhador se encontra distante do 

domínio da natureza do trabalho. 

Com a deteriorização dos postos de trabalho, a submissão do 

trabalhador ao capital se intensificou, resultando em níveis de exploração que 

se caracterizam a partir de valores insignificantes de participação e 

representação dele nas negociações salariais, perdendo-se, 

consideravelmente, o poder de luta e de pressão por melhores condições de 

trabalho. 

A lógica acumuladora reduz, consideravelmente, as relações de 

trabalho formal, estabelecendo um novo padrão de produção pautado nas 

oscilações do mercado consumidor, resultando na participação periódica da 

força de trabalho excedente. Para Frigotto (2004), o capital ao sobreviver 

basicamente da exploração da força de trabalho, amplia as perspectivas de 

participação a outros atores que estão em condições de ser explorados a 

qualquer momento e em qualquer espaço geográfico. 

A economia globalizada trouxe novos desafios ao capital, 

basicamente em função da competitividade que se estabeleceu no mercado, 

provocando mudanças na gestão das relações de trabalho e no planejamento 

estratégico da produção, logo, dependendo das condições concretas que se 

estabelece no cenário político, econômico e social, o mundo do trabalho sofre 

alterações, sem que estas afetem o funcionamento do sistema. 

A perspectiva que se descreve no estágio avançado do capitalismo é 

de redução dos custos de produção com a utilização de novos mecanismos de 

controle e automação de processos, os quais implicam em novas relações de 

trabalho, resultando na tomada de medidas flexibilizadoras, as quais incidem 

diretamente na participação do trabalhador no mundo do trabalho. 

De acordo com Frigotto (2004), o momento vivenciado pelo capital 

está orientado por sucessivas crises que permitem a inovação constante nos 

modus operandis de acumulação, restringindo-se a participação do trabalhador 

no domínio do processo em si, uma vez que ele é parte secundária na 

construção do projeto. A precarização das relações de trabalho destitui o 

trabalhador de toda e qualquer iniciativa de autonomia, estando ele submisso 

às determinações, pois, a perda do controle dos meios de produção, resulta em 

maiores níveis de dependência. 
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O processo de flexibilização das relações de trabalho é um processo 

que veio se desenhando paulatinamente na sociedade brasileira, e de acordo 

com Frigotto (2004), desde a década de 1970, com a crise do capital, esse 

modelo vem sendo experimentado nas empresas, e no Brasil, na década de 

1980, a adoção do sistema de gestão toyotista ganhou destaque no 

remodelamento das estruturas organizacionais estatais e privadas. No final da 

década de 1980 e início da década de 1990, o governo Collor criou o Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade – PBQP, com o intuito de incentivar a 

indústria nacional a ser competitiva no mercado globalizado. Esta situação teve 

impactos na reestruturação das bases produtivas, ajustando-se às leis 

trabalhistas para as novas perspectivas que se apresentaram quanto às 

relações de trabalho. 

A ampliação do exército industrial de reserva13 exigiu melhores níveis 

de qualificação para se integrar aos espaços da produção, e nesse contexto, 

saber ler, escrever, contar, se constituíram em habilidades mínimas para 

acesso aos postos de trabalho. 

De acordo com Antunes (2006), a inovação tecnológica, a 

automação de processos repetitivos, a livre concorrência no mercado, impôs 

um novo perfil de trabalhador, com múltiplas habilidades e a capacidade de 

solucionar problemas. Assim, a educação de jovens e adultos assumiu um 

quadro de relevância para potencializar a qualificação dos trabalhadores. 

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil despontou ,na década de 

1990, como um referencial de mudanças sociais significativas, visando, 

sobretudo, garantir a esses sujeitos o direito de acesso à educação. É 

importante considerar que a Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Brasil, 

até o momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, reservava-se 

a ações isoladas do governo, com o intuito de alfabetizar homens e mulheres 

excluídos do acesso à escolarização. 

Para uma melhor compreensão desta modalidade de ensino, 

precisamos voltar o olhar um pouco mais ao passado, ainda no período 

                                                           
13 Trabalhadores que estão fora do mundo do trabalho, e que periodicamente podem ser 

incorporados nos processos de produção, quando há necessidade de produzir mais, 
dependendo de condições a sazonais, e quando o consumo baixa, estes são demitidos 
(ANTUNES, 2006).   
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colonial, quando começam a surgir os primeiros indícios da necessidade de 

alfabetizar os filhos dos escravos, nascidos livres.  

Esse primeiro olhar permitiu que educadores engajados e 

compromissados com uma educação para todos deixassem suas marcas na 

história da educação, de um modelo capaz de romper com as desigualdades 

sociais. Assim, assiste-se, gradativamente, ao desenvolvimento desta 

educação no Brasil. Retrocedendo à trajetória histórica da educação no Brasil, 

precisamente no final da década de 1970 e início da década de 1980, 

vivenciamos o processo de redemocratização que institui marco significativo 

para a construção de uma nova concepção da EJA, especialmente, quanto a 

assegurar o direito do acesso à educação.  

(...) a Constituição Federal de 1988, ao estabelecer o direito à 
educação de jovens e adultos, expressa, em seu art. 208, 
mediante o dever do Estado em ofertar o ensino fundamental 
obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram 
acesso na idade própria, avançou na efetivação da 
democratização do ensino, proporcionando, ao mesmo tempo, 
condições a esses sujeitos para construírem possibilidades de 
ingresso no mundo do trabalho, face às novas exigências 
político-sociais que (con)formaram  uma sociedade letrada 
(SOARES, 2005, p. 39). 

 

Em 1990 ocorre a Conferência Mundial de Educação para todos, em 

Jomtein, na Tailândia, enquanto organismo multilateral, de forte ingerência na 

elaboração de políticas públicas educacionais, para os países que se 

encontram na periferia do capitalismo.  

No artigo 3, itens 1 e 2, da Declaração Mundial sobre educação para 

todos, encontra-se contemplada a universalização do acesso à educação e  a 

promoção da equidade.  

1) a educação básica deve ser proporcionada a todas as 
crianças, jovens e adultos. Para tanto, é necessário 
universalizá-la e melhorar sua qualidade, bem como tomar 
medidas efetivas para reduzir as desigualdades; 2) Para que a 
educação básica se torne equitativa, é mister oferecer a todas 
as crianças, jovens e adultos, a oportunidade de alcançar e 
manter um padrão mínimo de qualidade da aprendizagem  
(BRASIL, 2009, p.12). 
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A promulgação da LDBEN n° 9394/96 traz consigo a organização e a 

gestão dos sistemas de educação básica. Entre os princípios desta reforma, 

estão à flexibilização da gestão pedagógica, a diversificação curricular – a qual 

reafirma autonomia escolar, e a democratização do acesso à educação. 

Podemos dizer que a atual LDB vem regulamentar o que a Constituição de 

1988 estabeleceu para a educação brasileira. Mais ainda, que a LDB de 1996, 

pelo teor de seu texto é considerada um marco inicial do período de reformas 

na educação brasileira; portanto, apresenta-se como  um divisor de águas do 

antigo sistema para o novo proposto pelo Estado. 

Em seu título VI, que trata dos profissionais da Educação, a Lei nº 

9394/96 estabelece como deve ocorrer a formação dos professores. Conforme 

pode ser visto no artigo 61, a formação destina-se a atender aos diferentes 

níveis e modalidades de ensino, levando em conta as características dos 

alunos, apresentados como essencial no processo da formação.  No inciso I, 

do artigo acima mencionado, consta ―[...] a associação entre teorias e práticas, 

inclusive mediante a capacitação em serviço.‖ Ou seja, teoria e prática não 

podem ocorrer desatreladas (BRASIL, 1996). 

De um lado os cursos de formação continuam com a dicotomia entre 

os conhecimentos acadêmicos e teóricos, que produz um volume de 

informações desarticuladas e pouco significativas para o desenvolvimento do 

processo educativo. De outro, prioriza-se os conhecimentos empíricos, 

adquiridos com a prática, entretanto, sem serem articulados em 

complementação aos teóricos. 

Nos discursos apresentados pela LDBEN e pelas Diretrizes 

Curriculares para a formação de professores, a ausência de articulação entre a 

teoria e a prática nos cursos de formação, vem sendo destacada como uma 

lacuna a ser suprimida.  

Veiga (1998), assim argumenta sobre a articulação entre teoria e 

prática: 

A ênfase em se preocupar com a visão relacional da teoria e 
prática, tornando-se parte integrante de um todo, facilita o 
entendimento de formação como processo. É preciso, pois, 
com base nesse pressuposto, não perder de vista o projeto 
pedagógico. Teoria e prática devem perpassar todo o curso de 
formação e não apenas a prática de ensino, o que vai implicar 
novas formas de organização curricular (p.81). 
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Analisando as propostas da LDB nº 9394/96, pode-se afirmar que a 

articulação entre a teoria e a prática vem sendo assunto principal das 

discussões no campo da educação. Na associação teoria/prática expressa na 

legislação, verifica-se ao contrário, a racionalidade técnica na ação docente, 

visto como prioridade no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, 

conforme anuncia os discursos reformadores. Contudo, sabemos que para o 

desenvolvimento do exercício da docência, necessitamos obter as bases 

epistemológicas, que possibilitam o domínio dos saberes inerentes à profissão, 

fator este sobremaneira importante para a consolidação da identidade do 

professor. 

O debate que é estabelecido acerca do lócus da formação de 

professores, a partir do que é exposto na LDB nº 9394/96, vem alimentando 

discussões e crítica entre os educadores e autores que se posicionam 

contrários às políticas em curso, pelo motivo de que os textos legais contêm 

contradições e certa confusão nas iniciativas postas à formação de 

professores. 

Segundo Haddad (2001), a elevação da formação inicial do 

professor em nível superior, orientou-se segundo as propostas vinculadas pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, como estratégia destinada à 

elevação da qualidade do ensino, com enfoque na melhoria da consistência 

formativa, visando elevar a qualidade do ensino, a partir da ação docente.  

Tal formação em nível superior, preconizada na LDB nº 9394/96, é 

uma inovação para a elevação da formação dos professores. No artigo nº 62, a 

LDB flexibiliza os locais de formação dos profissionais da educação, ao 

estabelecer: 

A formação de docentes na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, 
como formação mínima para o exercício do magistério da 
educação infantil, e nas quatro primeiras séries do ensino 
fundamental, oferecida em nível médio, na modalidade normal 
(BRASIL, 1996, p.8). 

 

Para os professores da Educação Básica, a exigência da formação 

em nível superior, apresentada pela LDB nº 9394/96, ocasiona uma busca 

incessante por titulação superior. Contudo, a formação oferecida nas 
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instituições de ensino superior pública, não tem sido suficiente para abranger a 

demanda de professores que precisam elevar sua formação, gerando desta 

forma, uma grande preocupação; em muitos casos, esta situação apresenta-se 

como uma ameaça à manutenção do emprego. 

A transposição do quadro em que se encontra a formação do 

professor no Brasil está prevista na LDB nº 9394/96, em seu Título IX, que trata 

das disposições transitórias, parágrafo 4º, artigo 87, assim afirma: ―até o fim da 

Década da Educação, somente serão admitidos professores formados em nível 

superior ou por treinamento em serviço‖ (BRASIL, 1996). 

A legislação abre a possibilidade de crescimento de oferta de 

espaços alternativos para a oferta de formação em nível superior, em geral de 

natureza privada, evidenciando uma tendência à mercantilização da educação 

superior, pois, à medida que o espaço público vem sendo ressignificado, a 

iniciativa privada passa a considerar que os cursos são oportunidades 

lucrativas e, por isso, ampliam sua difusão. 

A limitação da qualidade dos cursos de formação dos professores no 

Brasil acentua-se com a implantação dos Institutos Federais de Educação 

Superiores, sem tradição e/ou experiência na formação do docente, o que 

culmina com a precarização e desprestígio profissional na sociedade. 

O artigo 62 introduz como lócus preferencial de formação os 

Institutos Superiores de Educação – ISEs. Isto é uma inovação da LDB nº 

9394/96, contudo, ela mantém o conteúdo da Lei nº 5.692/71 que coloca como 

ideal a formação em nível superior dos quadros para a educação. No artigo 63, 

inciso I, fica estabelecido que o Curso Normal Superior destina-se à formação 

de professores para atuar na educação infantil e nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental (BRASIL, 1996).  

O artigo 67, da LDB nº 9394/96, explicita alguns indicadores que 

visam assegurar o desenvolvimento do exercício profissional e da valorização 

dos profissionais da educação: 

O ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos; b) o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive 
com licenciamento periódico renumerado para esse fim; c) o 
piso salarial profissional; d) a progressão funcional baseada na 
titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho; e) 
períodos reservados a estudos, planejamento e avaliação, 
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incluída na carga horária de trabalho e f) as condições 
adequadas de trabalho (BRASIL, 1996, p. 69). 
 
 

Da mesma forma, o artigo 206, inciso V, da Constituição de 1988, 

firmou o compromisso de garantir na forma da lei, a valorização dos 

profissionais de ensino, com piso salarial e plano de carreira, para o 

profissional da educação.  

Tais compromissos já haviam sido assumidos pelo Brasil, na 

Declaração Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtein, em 1990, 

segundo expresso no artigo 7: 

É particularmente importante reconhecer o papel vital dos 
educadores e das famílias. Neste contexto, as condições de 
trabalho e a situação do pessoal docente, elementos decisivos 
no sentido de se implementar a educação para todos, devem 
ser urgente melhoradas em todos os países signatários da 
Recomendação Relativa à situação do pessoal Docente 
(OIT/UNESCO apud CUNHA, 1998, p.58). 

Segundo Cunha (1998), a repercussão no Brasil da Declaração 

Mundial de Educação para Todos não aconteceu conforme o esperado, pois 

sua discussão para a realização não aconteceu em nível dos estados e 

municípios. Contudo, sua divulgação ocorreu em 1991, por iniciativa do Fundo 

das Nações Unidas para a Infância – UNICEF.  

A perspectiva de elevação do nível da qualidade da educação 

passou a ser referenciada mediante o enfoque na qualificação docente em 

nível superior, com consistência teórica suficiente para atuação na educação 

infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental. De acordo com Nóvoa 

(1995), a valorização da profissão docente inclui a elevação do nível de 

formação, em curso superior.  

Entretanto, a profissionalização dos professores apresentada na 

LDB 9394/96, apesar de constituir referência nacional para os profissionais da 

Educação, não consegue contemplar as necessidades de um real projeto de 

profissionalização, condizente com as propostas políticas inicialmente 

formuladas. 

Como forma de consolidar o novo projeto de profissionalização na 

formação dos professores, institui-se as Diretrizes Curriculares para Formação 

dos Profissionais da Educação, que vem trazer novas orientações, em nível 
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superior, uma vez que apresentam uma nova visão de profissionalização para a 

formação dos profissionais da educação.  

O Parecer nº 009/2001, do Conselho Nacional de Educação – CNE, 

estabelece as Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da 

Educação Básica, indicando as linhas orientadoras das mudanças nos cursos 

de formação, em nível superior (BRASIL, 2002).  

Segundo as orientações da LDBEN, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais apresentam uma nova visão de profissionalização para a formação 

dos profissionais da educação. Essas diretrizes aplicam-se a todos os cursos 

de formação de professores em nível superior, e destinam-se a todas as áreas 

de conhecimento e/ou etapas da escolaridade básica. Em relação à 

necessidade de formação, o Parecer assim se expressa: 

Faz-se necessária uma revisão profunda de aspectos 
essenciais da formação inicial de professores, tais como: a 
organização institucional, a definição e estruturação de 
conteúdos para que respondam às necessidades de atuação 
do professor, os processos formativos que envolvem 
aprendizagem e desenvolvimento das competências do 
professor, a vinculação entre as escolas de formação inicial e 
os sistemas de ensino, de modo a assegurar-lhes a 
indispensável preparação profissional (BRASIL, 2001 p.1). 

A nova concepção de profissionalização vincula-se às mudanças 

que caracterizam o mundo do trabalho na atualidade, assim como as novas 

relações de trabalho e gerenciamento da produção. Também se constitui como 

estratégia fundamental à reforma em curso, a partilha entre os educadores de 

uma nova profissionalização, para que os objetivos propostos pela reforma 

sejam alcançados. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares ―é preciso enfrentar o 

desafio de fazer da formação de professores, uma formação profissional de alto 

nível‖ (BRASIL, 2001-a, p. 28). Da mesma forma, os princípios da reforma, tais 

referências constituem a base do novo profissionalismo docente.  

As novas tarefas atribuídas a pratica docente são assinaladas como 

sendo formas de participação na gestão e organização do trabalho pedagógico, 

cuja abrangência não se restringe à execução das tarefas de ensino. Essas 

novas tarefas podem significar maior autonomia no processo do trabalho, na 
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medida em que alteram para além do ambiente da sala de aula suas funções 

profissionais. 

Assim, em janeiro de 2001, foi sancionada a Lei nº 10.172, que 

estabelece o Plano Nacional de Educação – PNE, no qual consta a seguinte 

assertiva:  

A LDB retomou o mandato de Jomtein, instituindo a Década da 
educação, a vigorar a partir de dezembro de 1997 (artigo 87) e 
determinando à União, encaminhar ao Poder Legislativo, no 
prazo de um ano, O Plano Nacional de Educação. Novamente 
se tem avanços: o plano deve ter sintonia com a Declaração 
Mundial de Educação para todos e a duração de uma década 
(BRASIL, 1020b, p.14). 

Intenciona-se avançar na qualidade da educação no Brasil, 

considerando as perspectivas de desenvolvimento econômico a partir da 

expansão do capitalismo contemporâneo, em especial, nas regiões que 

dispõem de força de trabalho qualificada, capaz de ser inserida nos processos 

de produção flexíveis. 

No que tange à formação profissional, o Plano de Nacional de 

Educação – no subtítulo de Educação Tecnológica e Formação Profissional, 

assim se expressa em seu diagnóstico: 

O maior problema, no que diz respeito às Escolas Técnicas 
públicas de nível médio, é que a alta qualidade do ensino que 
oferecem, está associada a um custo extremamente alto apara 
sua instalação e manutenção, o que torna inviável uma 
multiplicação capaz de poder atender ao conjunto de jovens 
que procura educação profissional. Além disto, em razão da 
oferta restrita, criou-se um sistema de seleção que tende a 
favorecer aos alunos de maior renda e melhor nível de 
escolarização, afastando os jovens trabalhadores, que são os 
que dela mais necessitam (BRASIL, 2010b, p.80). 

Diante do argumento apresentado, podemos inferir que o Estado 

brasileiro reconhece e admite constituir um problema o investimento de uma 

educação pública de alta qualidade, ainda que em nível médio, o que, de nosso 

ponto de vista, não se justifica, haja vista o Brasil figurar entre as maiores 

economias do mundo, no atual estágio do capitalismo. O próprio PNE 

reconhece que a educação não contempla a todos os interessados. 
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Paralelamente, segue em curso a reforma da educação superior, 

iniciada nos anos 1990, a qual se caracteriza por um conjunto de documentos 

oficiais (Decretos, Medidas Provisórias, Projetos de Lei) com o objetivo de 

firmar princípios, definir diretrizes e estabelecer normas para vigorar a 

educação superior no Brasil. Nesta perspectiva deve se observar o que consta 

no PNE – Plano Nacional de Educação.  

Como estratégia de diversificação, há de se pensar na 
expansão do pós-secundário, isto é, na formação de 
qualificação em áreas técnicas profissionais. A própria 
modulação do ensino universitário, com diploma intermediário, 
como foi estabelecida na França, permitia uma expansão 
substancial do atendimento nas atuais instituições de educação 
superior, sem custo adicional excessivo (BRASIL, 2010b, p.65). 

Dando sequência ao projeto/execução da reforma educacional, o 

então presidente Luiz Inácio da Silva Lula, fez publicar, em 24 de abril de 2007, 

o Decreto nº 6.095, que trata da reorganização e integração das Instituições 

Federais de Educação Tecnológica – IFETs, o que é também parte integrante 

do conjunto de ações contidas no Plano de Desenvolvimento da Educação – 

PDE.  

Observa-se uma co-relação entre o disposto no PNE e a Lei nº 

11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federias de Educação, 

Ciência e Tecnologia, posto que, em seu artigo 2º, parágrafo 1º, assim 

expressa: 

(...) para efeito da incidência das disposições que regem a 
regulamentação, avaliação e supervisão das instituições e dos 
cursos de educação superior, os Institutos Federais são 
equiparados as Universidade Federais (BRASIL, 2011ª, p.27). 

A capacitação em serviço tem sido veiculada nas propostas do 

Banco Mundial e amplamente difundidas na atualidade, as quais encontram 

sintonia com as mudanças ocorridas no processo de produção capitalista, que 

vem sendo repercutido na consolidação de novos perfis de trabalhadores e de 

produtores. Tais exigências implicam na formação de um novo perfil 

profissional também para o professor, adequando-o aos modernos sistemas de 

ensino, tal como pressuposto no discurso da urgente necessidade de reformas 

para que ocorram as adaptações necessárias. 
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2.3. O Trabalho docente no PROEJA/IFPA 

 

 

 A formação acadêmica dos professores que atuam com o PROEJA, no 

Campus de Belém, como observado no quadro 01, reserva-se ao bacharelado 

e a licenciatura plena, complementada por pós-graduação lato sensu. É 

importante considerar que a Educação Profissional comporta um quadro de 

profissionais bacharéis que se ocupam na atividade docente, em vista da 

especificidade que os cursos técnicos mantêm com determinadas áreas de 

conhecimento. 

 

QUADRO 01 – Formação acadêmica dos professores 

 
CODINOME 

 

SITUAÇÃO 
FUNCIONAL 

 
FORMAÇÃO 

 

Abaeté Efetivo 
Bacharelado em engenharia mecânica, 
com licenciatura em Esquema I. 

Diacuí Substituto Licenciatura plena em Letras 

Paraguaçu Efetivo 
Licenciatura técnica-Esquema I

14
 

(Topografia e Desenho Topográfico) 

Cauã Efetivo 
Licenciado em Filosofia e Bacharel em 
Direito, com especialização. 

Araquém Efetivo 
Licenciatura técnica- Esquema II 
(Desenho Arquitetônico, Topografia e 
Tecnologia das Construções) 

Potira Efetiva Licenciatura plena em Letras 

Guaraci Efetivo Licenciatura plena em Física 

Ubirajara Substituto Licenciatura plena em Matemática 

Urubatã Efetivo 
Bacharel em Engenharia Mecânica, 
com licenciatura em Esquema I, e 
mestrado em PROEJA 

Itapuã Efetivo 
Bacharel em Engenharia Elétrica, com 
licenciatura em Esquema I, e 
especialização em PROEJA. 

Fonte: Elaboração própria com base na pesquisa de campo. 

 

Os dados acima revelam que todos os professores, que atuam no 

PROEJA/IFPA, possuem formação em nível superior com licenciatura ou 

                                                           
14 Cf Portaria 432/71, de 19 de julho de 1971, estabelece para a organização curricular. Os 
Esquemas I e II são cursos emergenciais de complementação pedagógica, oferecido a pessoas 
com diploma de grau superior que atuavam na área técnica e não possuíam licenciatura.   
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bacharelado, que os habilita a atuação na docência nos cursos técnicos em 

nível médio ofertados na instituição de ensino. O gráfico 01 refere-se à titulação 

acadêmica dos professores entrevistados que trabalharam/trabalham no 

PROEJA. Destaca-se que as titulações encontram-se expressadas em 

números absolutos. 

 

GRÁFICO 1: Titulação  Acadêmica dos professores que atuam no PROEJA/IFPA 

Fonte: Elaboração própria com base na pesquisa de campo. 

Ressalta-se na pesquisa que apenas dois professores possuem 

formação continuada na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, sendo 

um em nível de especialização lato sensu, e o outro com pós-graduação stricto 

sensu. Os demais professores não apresentam formação continuada, o que 

revela desconhecimento sobre a particularidade da Educação de Jovens e 

Adultos. 

Frente ao presente quadro, há necessidade da instituição intensificar 

os cursos de especialização aos docentes que atuam no PROEJA, visando 

complementar a formação específica para atuação dos professores nos cursos 

ofertados a jovens e adultos, de sorte que estes possam intervir nessa 

realidade com maior nível de eficácia na ação educativa e direcionar os 

professores que tiveram/terão essa formação para ministrar aulas nas turmas 

de PROEJA. 

Ao serem questionados sobre a necessidade da formação para 

trabalhar com o PROEJA, os professores se posicionaram da seguinte 

maneira: 
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Como o PROEJA apresenta especificidades que precisam ser 
conhecidas e levadas em consideração por aqueles que nele 
vão trabalhar, é de suma importância a qualificação do 
professor. Caso contrário poderá acontecer o que experenciei 
nos primeiros momentos em que fui ministrar aula: uma 
sensação de impotência diante da resposta não positiva dada 
pelos alunos quando tratava dos conteúdos. Havia alunos de 
50 a 60 anos e alunos de 20 anos. Somente depois de 
entender bem as diferenças é que consegui me encontrar em 
sala de aula (DIACUÍ). 
 

A heterogeneidade das turmas componentes do PROEJA é um dos 

aspectos considerados pela professora Diacuí, o que torna a prática docente 

desafiadora, uma vez que nos demais níveis de ensino, a distorção série/idade 

não é evidenciada, como também, os alunos que apresentam um percurso de 

escolarização sem interrupção, possibilitam ao professor mais facilidade de 

atuação, devido o nivelamento de aprendizado e acúmulo de conhecimentos 

trazidos até esse momento. 

No caso dos alunos oriundos da Educação de Jovens e Adultos, 

essa situação é diferente, pois além da distorção de idade existente em sala de 

aula, há também desníveis significativos de acúmulo de conhecimentos, com 

os quais os professores precisam enfrentar. Assim, exige-se do saber, lidar com 

as diversidades temporais, econômicas. Tais peculiaridades que constituem 

uma classe heterogênea, advindas de culturas diferentes, aspectos que por si 

só os tornam desiguais. Tudo isso promove posicionamentos desafiadores, ao 

mesmo tempo, enriquecedor para o trabalho do professor. 

O professor não deve agir isoladamente no ambiente escolar, 
pois é neste local, o seu ambiente de trabalho, que ele, com os 
outros, seus colegas, e as relações vivenciadas com os demais 
sujeitos, que constrói a profissionalidade docente (SANTOS, 
2008, p. 12). 

A prática educativa na Educação de Jovens e Adultos parte da 

problematização da realidade concreta, visando situar os sujeitos diante de um 

problema comum a todos. Assim, é importante que o professor considere o que 

os educandos trazem de conhecimentos oriundos de suas experiências 

concretas de vida para inserir no processo educacional.  

 O percurso de escolarização e de vida dos alunos da Educação de 

Jovens e Adultos precisa ser compreendido pelo professor, por tratar-se de 
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pessoas que por muitos anos estavam fora das salas de aula. Isto desafia o 

professor a busca de novas estratégias metodológicas para promover o ensino. 

Em se tratando de estratégias metodológicas para atuação com os 

sujeitos oriundos da Educação de Jovens e Adultos os professores, que atuam 

no PROEJA/IFPA, compreendem a necessidade de resgatar alguns 

conhecimentos acumulados pelos alunos durante o percurso de escolarização 

e, posteriormente, trabalhar o conhecimento específico, de natureza técnica. 

 

Para ministrar aulas para o PROEJA, o docente terá que fazer 
uma revisão das disciplinas de formação geral que servirão de 
base para uma melhor compreensão para as disciplinas 
técnicas a serem ministradas. Então o professor além de ter à 
graduação e formação nas disciplinas em que ministra, terá 
que ter conhecimento das disciplinas de formação geral 
(PARAGUAÇU). 
 
 

Percebe-se o desafio dos professores que atuam no PROEJA em 

articular o conhecimento geral com o conhecimento específico, em particular, 

ao se ministrar as chamadas disciplinas ―técnicas‖ componentes da formação 

do profissional. Assim, há necessidade dos professores compreenderem que 

os educandos, oriundos da Educação de Jovens e Adultos, tiveram um 

percurso de escolarização diferenciado, os quais exigem mais atenção em 

relação ao tempo de aprendizagem, sendo muitas vezes necessário ao próprio 

professor, fazer uma revisão sobre as disciplinas de formação geral para 

trabalhar com o aluno do PROEJA. 

De acordo com Pimenta (2008), a subjetividade da ação educativa 

induz o professor à busca de alternativas, que nem sempre estão contidas nos 

manuais de ensino, e a partir da atividade experiencial, é que eles vão 

descobrindo como lidar com as situações encontradas em sala de aula.  

As dificuldades enfrentadas pelos professores quanto à prática 

docente no PROEJA transcende a sua formação, uma vez que ao ser instituído 

e ofertado o programa no IFPA, há necessidade de capacitar os professores 

para atuarem nesse campo particular do ensino, conforme é ressaltado a 

seguir: 
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Não vejo este entrosamento de forma integrada como acredito 
que seria o ideal, mas é bom salientar que enquanto o Governo 
faz a expansão da rede federal de Educação Profissional o 
quadro de profissionais não está sendo atendido a contento 
principalmente no Campus Belém, onde sempre os projetos 
pilotos são implantados. Basta verificar que os estudantes do 
PROEJA ainda estão com déficit de disciplinas de formação 
geral agora que estão para formar a primeira turma (CAUÃ).  
 

 

De acordo com as ponderações do professor, um dos aspectos que 

deve ser considerado, refere-se ao planejamento das atividades acadêmicas 

em nível institucional. Assim, ao se implantar o PROEJA como política do 

Governo Federal para oferta da Educação Profissional concomitante ao Ensino 

Médio na modalidade de jovens e adultos há necessidade de, primeiramente, 

qualificar o quadro docente. 

A reflexão sobre a política de integração da Educação Profissional 

com a educação básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos ainda 

é um tema obscuro para os professores, em vista das limitações das 

discussões no âmbito das instituições que ofertam esta formação profissional.  

Tal limitação resulta em impactos significativos no trabalho docente, 

ocasionando sucessivos improvisos e fragilidade na ação educativa. De acordo 

com o documento orientador de tal política, busca-se efetivar um Projeto 

Político-Pedagógico integrado, com a finalidade de garantir a qualificação do 

trabalhador. 

A integração do currículo é um dos obstáculos que se apresenta na 

prática docente, em particular, pela limitação de orientações capazes de 

garantir a eficácia da operacionalidade das ações educativas. Assim, o desafio 

posto aos professores nesse momento histórico de mudanças, em particular no 

IFPA, é o de assumir o papel de mediadores e articuladores da produção 

coletiva do conhecimento, uma vez que, por décadas, a prática educativa se 

concentrava no saber-fazer de forma individualizada, em que o professor, de 

posse dos referenciais de ensino, transmitia o conhecimento para aplicação do 

aluno em situações práticas. 
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O que os docentes pensam sobre ensinar e aprender está 
relacionado às suas experiências e a sua formação 
profissional, o que exige que pensemos sobre quem ensina e 
quem aprende no processo de escolarização, principalmente 
no que se refere aos professores da educação profissional 
(SANTOS, 2008, p. 13). 

 

Porém, a decisão de cima para baixo, na implantação de políticas 

educacionais, sobrecarrega o trabalho docente, e este sem condições de 

questionar, ou mesmo de se qualificar devidamente, incorpora-se ao processo 

por força da necessidade de garantir sua sobrevivência na instituição de 

ensino. 

Tal situação fortalece a precarização do trabalho docente, visto que 

há aumento da oferta de cursos, aumento de turmas, sem que haja 

investimentos na qualificação dos professores. Dessa forma, a expansão da 

rede federal de Educação Profissional eleva a exploração da força de trabalho 

docente, com lotação em novas turmas abertas na instituição.        

O reflexo da ação do Governo Federal no trabalho docente, com a 

expansão da Rede Federal de Educação Profissional de Norte a Sul do país, é 

percebido com a manutenção do quadro de professores do Campus de Belém, 

sem mudanças do contingente para acompanhar o ritmo dessa expansão. 

Segundo Contreras (2000), o trabalho docente vem passando por 

sucessivas transformações decorrentes de novas feições adotadas nas 

relações de trabalho, capitaneadas pela efetivação da lógica de funcionamento 

do modo de produção capitalista, visando suprimir a dimensão intelectual do 

trabalho do professor, tornando-o mero reprodutor de informações 

sistematizadas em manuais didáticos. 

Esta ação decorre em parte pela nova concepção adotada no Estado 

para exercer o controle sobre o trabalhador, valendo-se de formas 

burocratizantes na gestão do ensino, em particular, definindo tarefas e o modus 

operandis da atividade docente. 

O controle da atividade docente é orientado segundo os princípios 

do modelo toyotista, com a criação de padrões e procedimentos com a 

finalidade de garantir a eficácia do ensino. Para Contreras (2000), essa 

condição implica na perda da autonomia do professor no processo ensino-
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aprendizagem, tornando o trabalho docente repleto de normas, regras e 

procedimentos, destituindo o poder criativo e inovador. 

 
Ao aumentar os controles e a burocratização, ao não ser um 
trabalho autogovernado, mas planejado externamente, o 
ensino resulta ser cada vez mais um trabalho completamente 
regulado e cheio de tarefas [...] de um lado, favorece a 
rotinização do trabalho, já que impede o exercício reflexivo, 
empurrado pela pressão do tempo. De outro, facilita o 
isolamento dos colegas, privados de tempo para encontros em 
que se discutem e se trocam experiências profissionais, 
fomentando-se dessa forma o individualismo (CONTRERAS, 
2000, p. 37). 

 

A aplicação do modelo gerencial toyotista na educação reflete, 

consideravelmente, no trabalho docente, privando o professor da capacidade 

do trabalho intelectual, tornando-o um mero reprodutor de informações 

sistematizadas em diferentes bases tecnológicas. Assim, o controle sobre a 

atividade docente avança no sentido de fortalecer a proletarização, esvaziando-

se o prestígio social e profissional do professor na sociedade. 

A exploração da força de trabalho docente é descrita pelos 

professores que atuam no PROEJA, em função da ausência de um programa 

de formação continuada que os habilite para atuação nesse campo específico 

do ensino. Ao ser implantado o programa no IFPA, a instituição não planejou 

devidamente a qualificação dos professores para se inserirem nesse novo 

momento da oferta da Educação Técnica Profissional. Tal situação só responde 

minha indagação inicial, falta estruturação e definição política, pois o Governo 

Federal entregou com recursos a tarefa à REDE FEDERAL. Será que os IFEs 

não se isolaram nas suas ações?  

 

Por se tratar de uma modalidade de ensino, com público 
diversificado, com faixa etária variada e elevada, afastado dos 
bancos escolares por vários anos e que retornam a estudar 
através desse Programa de Inclusão e que buscam uma 
formação técnica para obter certificação é que devemos ter 
uma formação especial também, mesmo porque eles vão sair 
com o mesmo diploma dos demais profissionais ditos dos 
cursos regulares, portanto, precisam ser tratados com um 
Projeto Político-Pedagógico diferenciado, inclusive com carga 
horária diferenciada, metodologia e atividades especiais para 
que se efetive o processo ensino/aprendizagem (ARAQÚEM). 
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As reformas realizadas no âmbito do IFPA, com a expansão da 

oferta de cursos profissionais destinados a jovens e adultos mediante o 

PROEJA, desafia a atividade docente, em vista do percurso da aprendizagem 

construída por esses sujeitos, que por algum motivo em suas vidas, 

interromperam a sua trajetória de escolarização no tempo devido. Assim, cabe 

aos professores envolvidos na formação de técnicos em nível médio, na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos, adequar em determinados 

momentos as estratégias de ensino, em face da limitação no planejamento 

institucional em promover a formação continuada para atuação nessa 

especificidade do ensino. 

A expansão de cursos profissionais, no IFPA, dentre estes o 

PROEJA, promove(eu) inquietações, reivindicações, resistências entre os 

docentes, visto que a formação continuada da forma que se encontra ofertada, 

na análise dos professores, não consegue acompanhar a aceleração da 

implantação dos cursos. Os docentes para poderem dar conta de suas 

responsabilidades buscam alternativas de trabalho, muitas vezes recorrendo à 

experiência adquirida no exercício do magistério.  

A equiparação do professor com o operário industrial faz 
pensar provavelmente que suas reivindicações ou resistências 
correspondem apenas à sua recusa em realizar trabalhos que 
o degradam como pessoa, porque é equiparado a um 
mecanismo sem raciocínio, sem vontade e sem desejos, ou 
ainda a seus interesses na transformação do modo capitalista 
de produção (CONTRERAS, 2000, p. 43). 

 

Os desafios colocados ao IFPA com a expansão de cursos 

profissionais, dentre estes, o PROEJA, alcança reflexo na atividade docente. 

Por essa razão, há necessidade de ser criado um planejamento institucional 

capaz de promover a formação continuada para os professores atuarem nessa 

especificidade de ensino.   

Como uma reflexão da compreensão da prática pedagógica do 
professor, uma vez que é tomado como indivíduo que mobiliza 
os saberes profissionais. Logo, o docente em sua trajetória, 
constrói e reconstrói seus conhecimentos, suas experiências, 
de acordo com a necessidade de utilização dos mesmos 
(POTIRA). 
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A instituição não promove a qualificação permanente dos 

professores para atuação nos diversos programas implementados para a oferta 

da Educação Profissional, os professores se valem dos saberes construídos 

historicamente no exercício da docência, e por meio de sua experiência 

adquirida, conforme a classe de alunos que trabalha e seus perfis desenvolvem 

suas atividades laborais. 

A complexidade do processo educacional compreendido no PROEJA 

é pertinente ser considerada no planejamento pedagógico institucional, com a 

finalidade de oferecer aos professores maiores e melhores condições de 

desenvolver o trabalho em sala de aula, ou em outros espaços destinados à 

formação do trabalhador.  

De acordo com Ferreira; Cezarino e Oliveira (2008), por se tratar de 

um processo formativo relacionado a sujeitos que estão à margem da 

sociedade, há necessidade de implementar estratégias de formação 

continuada, visando assegurar aos professores que atuam no PROEJA, 

condições mínimas de articulação do currículo com as situações vivenciadas 

por esses sujeitos, que de certa forma, carregam o estigma do fracasso em 

suas vidas. 

Os professores que atuam no PROEJA não dispõem de orientações 

emanadas da instituição formadora, quanto à organização do currículo 

destinado à integração dos conhecimentos gerais com os conhecimentos 

específicos, voltados à formação técnica assegurada nos objetivos da 

Educação Profissional. 

As limitações de formação para qualificação dos professores, que 

atuam no PROEJA/IFPA, interferem de forma significativa no trabalho docente, 

que acabam acreditando somente que a experiência construída no exercício do 

magistério, pode contribuir para o sucesso dos alunos. 

De acordo com Pimenta (2008), o saber da prática muitas vezes não 

consegue contemplar as lacunas da formação do professor, visto que o 

processo educativo é dinâmico e subjetivo, o que exige constante reflexão 

sobre a prática. 

Os professores que atuam no PROEJA/IFPA, Campus de Belém, 

devem tomar consciência das limitações que os alunos provenientes da 

Educação de Jovens e Adultos trazem durante o percurso de sua 
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escolarização, e de posse dessa compreensão, criar alternativas que 

favoreçam a continuidade no curso, e o aprendizado significativo.      

Acredito que minha experiência acadêmica pode propiciar aos 
alunos e que através da dedicação e do esforço podemos 
superar obstáculos, isto é sem dúvida o grande desafio dos 
alunos do Proeja e acredito que para que possamos fazer os 
alunos acreditar nisto precisamos de professores 
compromissados com sua prática (GUARACI). 

 

Os professores, diante de desafios que se colocam na 

operacionalização da ação educativa no PROEJA, acabam assumindo 

unicamente a responsabilidade pelo possível êxito dos alunos. É possível 

perceber que os professores não conseguem compreender o quanto a 

instituição não oferece as devidas condições de trabalho, em particular, na 

promoção de momentos de formação continuada na Educação de Jovens e 

Adultos para que eles se apropriem de metodologias, estratégias de ensino e 

sejam capazes de desenvolver suas atividades para atender a esse público. 

Ao ser considerado o Documento Base do PROEJA (2006) percebe-

se o quanto a formação continuada dos professores é posta como eixo central 

na operacionalização do processo educacional destinado a jovens e adultos, 

em particular na construção de estratégias voltadas à integração do currículo, 

com a finalidade de articular os componentes da formação geral com a 

formação específica. 

Assim, é pertinente assegurar a participação dos professores na 

construção da proposta pedagógica dos cursos ofertados no PROEJA, para 

que os mesmos se reconheçam na especificidade da ação educativa destinada 

à formação do trabalhador. Segundo Ferreira; Cezarino e Oliveira (2008), a 

atuação dos professores não se limitar unicamente à atividade docente, mas 

auxiliar na construção de referenciais de ensino, que possibilite agir na 

realidade. 

As mudanças que vêm sendo demandadas retomam questões 
que são recorrentes na formação de professores da EJA, no 
trato com as especificidades e que, no contexto de 
implementação, ganham força evidenciando alguns dos 
impasses para a efetivação de um dos principais objetivos do 
programa, a integração da EJA à educação profissional 
(FERREIRA; CEZARINO e OLIVEIRA (2008, p. 4). 
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A participação dos professores na elaboração do projeto pedagógico 

dos cursos ofertados no PROEJA permite a aproximação do educador com a 

realidade singular dos sujeitos atendidos, de tal modo que é possível a eles 

refletirem sobre estratégias, abordagens, destinadas ao ensino. 

Em relação à articulação da formação do docente com a 

compreensão do trabalho desenvolvido no PROEJA, os professores 

entrevistados ressaltam que: 

Uma relação extremamente importante a considerar, 
principalmente no PROEJA, onde os educandos já são 
trabalhadores e possuem uma história de vida e trabalho que 
precisam ser levados para dentro da sala de aula (POTIRA). 

 
A compreensão da particularidade dos sujeitos oriundos da 

Educação de Jovens e Adultos é relevante para orientar a prática educativa dos 

professores que atuam no PROEJA, de modo que o conhecimento sobre a 

história de vida de cada um deles pode contribuir para a construção de uma 

alternativa didática e metodológica de ensino que propicie aprendizado. 

A fase em que esses sujeitos se encontram, muitos deles já 

venceram situações adversas que os fazem retornar aos estudos, deve ser 

analisada pelos professores, no sentido de subsidiar a ação docente. De 

acordo com Freire (2004), o reconhecimento do inacabamento do sujeito, induz 

a construção de uma prática educativa que reconhece o conhecimento como 

algo provisório. 

Nesse contexto, é relevante que os professores que atuam no 

PROEJA, compreendam as limitações que os alunos trazem em seu percurso 

de escolarização, as quais possam comprometer as atividades do processo 

ensino-aprendizagem em sala de aula. 

A formação docente para atuação no PROEJA inclui o 

reconhecimento de um processo educacional singular, levando-se em 

consideração as particularidades dos sujeitos atendidos no programa, e nesse 

sentido, é essencial que os professores compreendam as condições 

existenciais e sociais dos sujeitos, pois de acordo com Franco e Silva (2009) o 

programa implementado pelo Governo Federal nos institutos federais de 
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educação, destina-se a atender a um público ao qual foi negado o direito à 

educação durante a infância e/ou adolescência. 

Assim, é importante que os professores compreendam o quanto é 

desafiador trabalhar com um contingente de sujeitos, que foram em algum 

momento de sua existência, excluídos do sistema de ensino, seja pela oferta 

irregular de vagas, ou mesmo pelas condições socioeconômicas desfavoráveis. 

Desse modo, a implementação do programa no IFPA, vem de 

encontro a uma perspectiva social, com a finalidade de garantir a oferta da 

qualificação da força de trabalho, em nível médio, visando criar perspectivas de 

acesso ao mundo do trabalho. Nesse contexto, a formação do docente requer 

um aprofundamento da dimensão social do processo educacional, com a 

finalidade de contribuir para a reflexão do professor sobre o papel a ser 

desempenhado na transformação da realidade desses sujeitos. 

A compreensão da função social do PROEJA é de fundamental 

importância na formação do professor, levando-o a refletir sobre as condições 

dos sujeitos para além da condição de escolarização em que se encontram, a 

partir da leitura que realizam sobre o educando, dos estigmas que eles 

carregam, de sua história, seus anseios, projetos de vida etc. 

São homens e mulheres, trabalhadores/as empregados/as e 
desempregados/as ou em busca do primeiro emprego; filhos, 
pais e mães; moradores urbanos de periferias, favelas e vilas. 
São sujeitos sociais e culturais, marginalizados nas esferas 
socioeconômicas e educacionais, privados do acesso à cultura 
letrada e aos bens culturais e sociais, comprometendo uma 
participação mais ativa no mundo do trabalho, da política e da 
cultura. Vivem no mundo urbano, industrializado, burocratizado 
e escolarizado, em geral trabalhando em ocupações não 
qualificadas. Trazem a marca da exclusão social, mas são 
sujeitos do tempo presente e do tempo futuro, formados pelas 
memórias que os constituem enquanto seres temporais 
(FRANCO & SILVA, 2009, p.02). 

 

A descrição dos sujeitos inseridos no programa PROEJA, ao ser 

apropriado pelos professores, o induz a buscar referenciais destinados a 

subsidiar a prática educativa diferenciada, com a finalidade de contribuir para 

um aprendizado significativo, contextualizado, mediado pela leitura de mundo 

que eles trazem para dentro da sala de aula. 
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A limitação da formação acadêmica dos professores inseridos no 

PROEJA é um fator significativo que deve ser considerado seja no 

planejamento institucional visando à oferta da formação continuada, quanto na 

possibilidade de garantir a qualidade do ensino e da formação desse sujeito 

nos cursos técnicos ofertados. 

De acordo com Nóvoa (1995), a compreensão da complexidade que 

envolve a docência, insere-se para além dos espaços da sala de aula, do 

domínio do aporte teórico e metodológico exigido ao professor para ensinar, 

mas também, da reflexão sobre a identidade dos sujeitos e de suas 

experiências construídas, as quais se incorporam no acúmulo de saberes 

historicamente vivenciados. 

A formação docente possibilita que as dificuldades inerentes ao 
trabalho sejam discutidas e desenvolvidas habilidades que 
permitem que sejam possíveis o contorno de diversas 
situações, que podem ocorrer dentro de sala de aula 
(UBIRAJARA). 

Vale considerar que os professores que atuam no PROEJA 

vivenciam situações singulares e, tais momentos, também podem ser 

considerados formativos, no instante em que eles contornam diversas 

situações, as quais se manifestam a partir das dificuldades e lacunas surgidas 

no decorrer de seu trabalho, e estas servem como âncora para que tais 

situações possam vir a ser contornadas.  

A atuação dos docentes no PROEJA constitui-se num momento 

formativo em serviço, intermediado por situações concretas que se manifestam 

de acordo com o desenrolar das atividades em sala de aula. Nesse caso, é 

pertinente salientar o quanto os professores tornam-se partícipes do 

aprendizado dos alunos, além da responsabilidade e do compromisso social 

assumido. 

Trabalhar no PROEJA exige muito da gente, precisa 
desenvolver metodologias, estratégias para poder fazer com 
que o aluno atinja o objetivo proposto pelo curso. Ressalta-se 
também que nessa caminhada, nos cursos que fizemos: 
licenciatura, especialização, mestrado, absorvemos uma 
bagagem de leitura (URUBATÃ). 
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É possível perceber que os professores colocam em prática o 

aprendizado construído ao longo de sua carreira, visando assegurar de forma 

sobremaneira a sua metodologia e a prática de ensino do dia-a-dia. Visto se 

tratar de uma turma diversificada, por muitas vezes nesse trabalho 

mencionada; composta de alunos afastados das salas de aula há anos, como é 

o caso dos sujeitos do PROEJA. 

As novas diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal para a 

ampliação da Educação Profissional por meio da integração do Ensino Médio à 

Educação de Jovens e Adultos, visando à formação de trabalhadores para 

atender às demandas do mundo do trabalho, são questionadas pelos 

professores. 

Na verdade considero como lacuna o Governo decretar o 
estabelecimento de uma ação como o PROEJA, sem discussão 
com os professores e consequentemente a implantação da 
ação sem antes dar as devidas condições para tal (ABAETÉ). 

 

As mudanças efetivadas na Educação Profissional impactaram de 

forma significativa no trabalho docente no IFPA, e esta transformação pode ser 

verificada no modelo de operacionalização do PROEJA, que culminou com a 

limitação na formação dos professores para atuar nos cursos ofertados sob a 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

Mesmo os professores que dispõem de experiência acumulada na 

Educação Profissional se ressentiram das mudanças impostas nas relações de 

trabalho, em vista do atendimento das novas determinações do Governo 

Federal. 

Embora já lecione há mais de 25 anos, nunca havia trabalhado 
com o PROEJA, daí sentir a diferença de se ter uma turma 
mais ou menos homogênea, principalmente em termos de 
idade, e de ter uma turma com diferentes faixas etárias. Além 
disso, o tempo que os alunos ficaram fora da escola também 
era bastante díspare. [...] A dificuldade maior foi ministrar o 
conteúdo de maneira a atingir o dos os alunos que ficaram fora 
de sala de aula de 10 a 15 anos, por exemplo, e alunos que 
ficaram afastados cerca de 2, 3 anos (DIACUÍ). 

As dificuldades encontradas pelos professores que atuam no 

PROEJA são consideráveis em vista das situações singulares que os sujeitos 

inseridos no processo educacional apresentam, em especial, numa turma 
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composta por pessoas de diferentes faixas etárias, algumas por algum tempo 

afastados da escola.    

A ausência de critérios pedagógicos para a lotação dos professores 

no PROEJA também foi justificada pelos professores, de modo que eles se 

ressentem da fragilidade da gestão institucional, quanto à operacionalidade da 

ação educativa, visando atender aos sujeitos oriundos da Educação de Jovens 

e Adultos.  

Trabalhei no PROEJA do IFPA, desde sua implantação na 
instituição, há aproximadamente 05 anos. Em razão de o 
processo seletivo ter sido SORTEIO, as turmas, principalmente 
as primeiras, foram compostas por alunos muito ecléticos, isto 
é, em níveis de conhecimentos muito diferentes, logo implicou 
numa primeira dificuldade para a realização do trabalho em 
sala de aula.[...] Muitas vezes tive que mudar o conteúdo para 
alcançar a realidade dos alunos e assim viabilizar um diálogo 
com eles (CAUÃ). 

A limitação em nível institucional quanto ao conhecimento do perfil 

dos ingressantes nos cursos ofertados no PROEJA interfere significativamente 

no trabalho docente, e estes, sem a devida formação para atuar com essa 

realidade diferenciada, se desdobram para poder alcançar resultados no 

desenrolar da prática educativa. 

Essas condições de trabalho resultam em desgastes, e também na 

perda da qualidade do ensino, uma vez que os professores não conseguem 

imprimir um ritmo de aprendizado que possibilite garantir a formação técnica 

profissional com a excelência esperada. 

A implantação do PROEJA no IFPA apresenta ressalvas quanto à 

qualidade operacional, e essa situação interfere no trabalho docente, em 

particular, pela restrição de material, equipamentos, e demais recursos 

destinados a facilitar o ensino e a aprendizagem dos alunos.  

Com o PROEJA, foi a primeira vez, mas já trabalhara com a 
EJA na rede estadual. Jovens e adultos são estudantes com 
muitas necessidades educativas, especialmente, quando me 
refiro ao aprendizado.  Entretanto, é gratificante participar da 
vida desses jovens e adultos mudando o quadro de 
experiências frustradas em relação à escola. Muitos deles têm 
histórias de fracasso escolar com motivos diversos. Portanto, 
ajudá-los a retornar aos bancos escolares e fazer parte da 
sociedade, ser aceito na família, no mercado de trabalho, e 
assim resgatar a autoestima, é uma realizaçãoprofissional. [...] 
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Atualmente, a política educacional inclusiva prioriza a 
educação para todos, amparando alunos que, viviam à margem 
da comunidade escolar, por apresentarem dificuldades de 
aprendizagem e, que por isso, estavam condenados a ficar fora 
da escola puderam frequentar a escola. Entretanto, uma das 
maiores dificuldades em trabalhar com o PROEJA não vem do 
aluno, mas da falta de material, como por exemplo, revistas, 
apostilas para que possamos recuperar melhor o tempo 
perdido (PARAGUAÇU). 

 

A limitação dos sujeitos oriundos da EJA quanto ao aprendizado é 

compreendida pelos docentes que atuam no PROEJA, no entanto, essa 

condição não é considerada pela instituição quanto à oferta de subsídios 

didáticos para contribuir na formação profissional, o que gera sucessivos 

desgastes aos professores, em particular, pela dificuldade que encontram na 

busca de materiais para trabalhar em sala de aula. 

As transformações ocorridas no contexto institucional, com a 

implantação do PROEJA, não tiveram o avanço necessário na melhoria das 

condições de trabalho dos professores para atuarem com a clientela oriunda da 

Educação de Jovens e Adultos, em particular, na elaboração de materiais 

didáticos para subsidiar os professores. 

Foi muito difícil, pois alguns estavam parados até 20 anos e 
isto tornou muito difícil a nossa prática. [...] As dificuldades 
encontradas são: a) Alunos desmotivados; b) Não havia 
seleção para entrada dos alunos, a seleção foi realizada por 
sorteio; c) Os alunos demonstram cansaço (GUARACI). 

 

O conhecimento sobre a realidade dos alunos, oriundos da 

Educação de Jovens e Adultos, e o desafio posto aos professores para atender 

às diretrizes institucionais, são evidenciados nos depoimentos, revelando o 

quanto a instituição não se preparou adequadamente para esse novo 

momento, e os reflexos se apresentam particularmente na sala de aula, onde o 

professor necessita mostrar resultados, sem que tenha sido capacitado. 

Os reflexos administrativos no trabalho docente são expostos nos 

depoimentos dos professores, uma vez que, ao se implantar o PROEJA no 

IFPA, os critérios de ingresso dos alunos deveriam ser definidos, além de se 

construir uma estratégia pedagógica, capaz de responder as singularidades 

apresentadas por esses sujeitos, como também garantir a formação dos 

professores para lidar com essa clientela.     



103 

 

 

 

A maior dificuldade que eu senti em relação ao PROEJA não é 
a falta de acompanhamento da instituição, porém, foi o 
desânimo que os alunos trazem consigo, também um pouco de 
discriminação para com estes alunos, se compararmos com os 
alunos, que naquele tempo, foram do CEFET/PA, que não era 
IFPA (ITAPOÃ). 

 

A reflexão sobre a clientela da Educação de Jovens e Adultos, a falta 

de critérios para ingresso nos cursos ofertados no PROEJA, são fatos 

consideráveis no depoimento dos professores, de modo que todos esses 

elementos interferem, seja de forma direta ou indireta no trabalho docente. De 

acordo com Gadotti (1991), a particularidade dos sujeitos é um dos aspectos 

que devem ser considerado na ação educativa da Educação de Jovens e 

Adultos, uma vez que eles trazem como estigma o fracasso escolar em suas 

vidas, denunciado por meio da limitação do processo de escolarização. 

O curso me fez estudar de novo, rever leitura, ler outros 
teóricos, e isto me ajudou de alguma forma. Para vencer os 
desafios e trabalhar com o PROEJA, tive que fazer pesquisa, 
reconhecer as qualidades do aluno e suas características. Isto 
me ajudou a escolher as estratégias e ferramentas 
pedagógicas (ARAQUÉM). 

 

O trabalho com o PROEJA desafiou os professores do IFPA a buscar 

novos referenciais para aplicação na prática educativa da Educação de Jovens 

e Adultos. Assim, em que pese a instituição não ter disponibilizado a formação 

pedagógica suficiente, os docentes buscam por conta própria se munir do 

aporte de conhecimento para intervir na realidade dos sujeitos, com a 

finalidade de alcançar os objetivos institucionais, da formação em nível técnico 

profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo sobre a formação e as condições de trabalho dos 

professores, que atuam com os sujeitos inseridos no PROEJA, possibilita 

construir um conjunto de reflexões capaz de compreender esta nova dinâmica 

estabelecida no âmbito das instituições de ensino que ofertam a Educação 

Profissional, na rede federal de ensino, especificamente, no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia – IFPA, Campus de Belém. 

As mudanças ocorridas a partir da década de 1990, no âmbito 

institucional, com a finalidade de atender às novas demandas surgidas na 

Educação Profissional, decorrente da promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases nº 9394/96, e suas modificações posteriores, caracterizadas pela 

integração desta modalidade de ensino ao nível médio, com enfoque ao 

trabalho, a ciência e a tecnologia, trouxeram novos desafios ao trabalho 

docente. 

Inicialmente, há de se considerar as limitações em relação à 

mudança institucional quanto à inserção do contexto da educação de jovens e 

adultos integrada à educação profissional, as quais imprimiram uma nova 

dinâmica no trabalho pedagógico, objetivando atender as necessidades dos 

sujeitos que buscam a formação profissional em nível técnico, para introdução 

no mundo do trabalho.   

Em que pese se apresentar a expansão da oferta de cursos para 

atender a jovens e adultos, as mudanças efetivadas no IFPA não conseguiram 

avançar no atendimento pedagógico visando contemplar a realidade específica 

dos estudantes, com a finalidade de garantir a qualidade do ensino e da 

formação profissional. 

A implantação do Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na modalidade de Jovens e Adultos – 

PROEJA, no IFPA, destinado ao atendimento da população de jovens e 

adultos, com a oferta de cursos técnicos em nível médio profissional, ocorreu 

sem que houvesse uma política de formação continuada destinada a atender, 

prioritariamente, os professores vinculados à instituição. 
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 A oferta do curso de especialização em educação de jovens e 

adultos integrada à educação profissional, não foi prioridade dos professores 

do quadro efetivo. A abertura do curso efetivou-se, também, ao público externo 

sem que houvesse o devido retorno à instituição dos investimentos públicos 

aplicados para a devida formação. 

Nesse contexto, O PROEJA, ao ofertar a formação em nível médio 

profissional para a população de jovens e adultos no âmbito do IFPA, Campus 

de Belém, ocorreu com significativas limitações na formação dos professores, 

em particular nas disciplinas componentes da parte técnica, as quais exigem 

maior habilidade didático-pedagógica visando garantir a eficácia da ação 

educativa. 

 A limitação e precariedade da formação dos professores, para 

atuação com o público oriundo da educação de jovens e adultos, levaram 

muitas vezes os docentes sentirem-se impotentes diante de uma realidade tão 

diversa da que eles vivenciam nos cursos regulares, de modo que os reflexos 

da falta de planejamento na implantação do PROEJA, no IFPA, teve impactos 

significativos no trabalho docente, e consequentemente, no rendimento dos 

alunos. 

É certo que todo percurso de vida do professor precisa, 

constantemente, se apropriar dos conhecimentos da área científica em que 

atua, como também, elaborar estratégias de ensino visando garantir que o 

aluno compreenda e possibilite aplicá-lo em situações reais. No entanto, no 

PROEJA, o professor necessita sistematizar o conhecimento a um nível 

suficiente possível ao jovem e o adulto abstrair de forma mais simples possível.  

A implantação dos cursos vinculados ao PROEJA no IFPA efetivou-

se alheio às singularidades dos sujeitos oriundos da educação de jovens e 

adultos, resultando em baixo rendimento dos alunos, elevado índice de evasão 

e o sentimento de impotência dos docentes quanto à possibilidade de transpor 

tal quadro. 

Sem o acúmulo da prática educativa para atuação na educação de 

jovens e adultos, os docentes vinculados aos cursos do PROEJA no IFPA, 

Campus Belém, assumiram as turmas para responder as diretrizes 

institucionais, mediante o desdobramento da política adotada pelo governo 

federal para expansão da educação profissional, porém, sem o acúmulo de 
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saberes da docência nesta modalidade de ensino. Diante de tal configuração, a 

prática educativa na educação profissional para os sujeitos oriundos da 

educação de jovens e adultos, necessita ser repensada no âmbito da 

instituição formadora, com a finalidade de subsidiar os docentes para garantir 

uma ação mais eficaz na sala de aula.  

A ruptura com a prática pedagógica tecnicista, nos cursos vinculados 

ao PROEJA, é o desafio posto aos docentes ligados ao programa, em 

particular, devido às singularidades do percurso de escolarização dos jovens e 

adultos, as quais necessitam ser consideradas na prática educativa, visando 

alcançar os resultados que se esperam para a qualificação profissional em 

nível técnico. 

No âmbito institucional, a implantação dos cursos do PROEJA exige 

uma ação mais concentrada da direção do IFPA em promover a formação 

continuada dos docentes para atuação com um público diferenciado, cuja 

história de escolarização e de vida, deve ser incorporada no processo 

educacional, visando adequar o funcionamento do currículo para responder as 

expectativas do governo federal quanto à qualificação de jovens e adultos em 

cursos técnicos profissionais em nível médio. 

A particularidade dos sujeitos da educação de jovens e adultos 

alcança um significativo espaço na elaboração do Projeto Político-Pedagógico 

dos cursos, objetivando estabelecer nexos entre os referenciais didáticos e 

pedagógicos, com a realidade vivenciada desses sujeitos. Assim, é essencial 

que a prática pedagógica no PROEJA seja discutida no âmbito institucional do 

IFPA, com a finalidade de responder de forma positiva para garantir a 

consistência da formação, e dessa forma, assegurar que a política educacional 

de qualidade, ganhe reflexo social, mediante a formação técnica de alto nível, 

tradicionalmente ofertada na instituição de ensino. 

A limitação do conhecimento trazido pelos sujeitos da Educação de 

Jovens e Adultos deve ser transposto na medida em que a formação dos 

professores ,que atuam nos cursos do PROEJA, elevam suas habilidades e 

estratégias de ensino, reconhecendo a necessidade de re-significar o saber 

científico e técnico, o suficiente para ser compreendido e aplicado. 

Nesse contexto, é essencial que os professores que trabalham no 

PROEJA reconheçam a particularidade dos sujeitos oriundos da Educação de 
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Jovens e Adultos e façam as devidas adequações nas estratégias de ensino, 

com o objetivo de garantir a qualidade da formação profissional. 

A implantação do PROEJA, na rede federal de educação profissional 

e tecnológica, desafia a instituição a promover a formação continuada dos 

docentes, em vista ao cumprimento das diretrizes emanadas pelo governo 

federal ao promover a política de qualificação desses sujeitos para construção 

de possibilidades de acesso ao trabalho e geração de renda. 

O PROEJA demarcou novas perspectivas na formação docente no 

IFPA, campus de Belém, pois até aquele momento os professores não 

possuíam experiência na EJA. A ausência da experiência desse saber revela 

uma lacuna na formação dos professores desencadeando a procura de cursos 

e literatura que suprissem, de alguma forma, as deficiências encontradas para 

se trabalhar com os alunos do PROEJA. 

A reflexão sobre a prática possibilitou alguns professores, que atuam 

no PROEJA, a busca de novos referenciais para intervir num espaço até então 

desconhecido. Segundo Pimenta (2006), o saber docente se constrói também 

no instante em que os professores se ressentem de subsídios que lhes 

proporcionem interagir na realidade em que atuam. 

A procura de referenciais para atuação na docência, nos cursos do 

PROEJA, foi o caminho percorrido por alguns professores como forma de 

fortalecer o processo de formação continuada, visando contribuir para a 

formação de profissionais técnicos em nível médio, com maior consistência. 

As limitações da instituição quanto ao planejamento educacional 

destinado à oferta de um programa de formação continuada de professores, 

para atuação no PROEJA é algo significativo, que perdura até os dias atuais 

como reflexo imputado, historicamente, a EJA em nosso país; tida como uma 

educação compensatória, ou mesmo assistencial, destituída de importância 

para a transformação da realidade social desses sujeitos. 

Nas três turmas iniciais do PROEJA do IFPA – Campus de Belém, 

atuaram 31 professores, segundo o coordenador do programa. Deste total 

foram entrevistados 10 professores, correspondendo a uma representação de 

33,3% deste universo, selecionados em forma de amostra aleatória, buscando-

se, exclusivamente, que 50% desta amostra fosse composta por professores 

da formação geral e os outros 50% da formação técnica. Todos esses docentes 
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possuem nível de graduação em bacharelado e/ ou licenciatura, porém, apenas 

dois dos entrevistados possuem formação continuada na modalidade EJA. Um 

em nível de especialização e outro em mestrado. Os demais professores não 

apresentam formação continuada em EJA. 

Conclui-se que a formação e as condições de trabalho dos 

professores, que atuam no PROEJA-IFPA, necessitam de implementação de 

melhorias, visando assegurar a qualidade da formação profissional a esses 

sujeitos, como também, resgatar o valor social do professor. Nesse contexto, é 

essencial que se estabeleça uma política institucional de formação continuada 

do PROEJA, vinculada às demandas ofertadas na Educação Profissional, 

articulada às diretrizes do Governo Federal. 

Além disso, é necessário que se assegure aos professores, que 

desempenham a docência no PROEJA, a fundamentação pedagógica 

necessária, para que eles possam intervir com condições suficientes na 

realização do trabalho docente com segurança e eficácia. 

O estigma imputado à educação de jovens e adultos, no Brasil, 

ainda se evidencia no olhar construído sobre o PROEJA no âmbito do IFPA, em 

que a limitação na formação continuada dos docentes impacta, de forma direta, 

na consistência da formação ofertada aos sujeitos que buscam a qualificação 

profissional em nível médio.  

A fragilidade da formação apresentada pelos docentes, que atuam 

nos cursos do PROEJA, quanto à apropriação da metodologia de ensino para 

jovens e adultos, que historicamente carregam as mazelas do percurso de 

escolarização decorrente de inúmeros fatores, incidem, diretamente, na 

permanência e na evasão nos cursos.  Assim, há necessidade, premente, de 

se repensar a operacionalização do currículo dos cursos do PROEJA no IFPA, 

com o intuito de responder as expectativas dos sujeitos que projetam 

expectativas de transformação da realidade social por meio da qualificação 

profissional técnica em nível médio.    
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Apêndice 1 – Questionário para entrevista com os docentes que atuam no 
PROEJA/IFPA, campus de Belém 
 

    Roteiro de Entrevista  
 
Entrevistado:____________________ 
 

 
1. Qual é a sua formação inicial: Bacharel? Licenciado? 

 
2. Bacharel em quê? Licenciado em quê? 

 
3. Disciplina (s) trabalhada (s) no PROEJA:  

 
4. É/foi a primeira vez que você trabalha/trabalhou com o PROEJA? 

Comente a experiência em trabalhar com jovens e adultos e quais as 
dificuldades em trabalhar com o PROEJA? 
 

5. Como você chegou à docência? Explicite essa trajetória. 
 

6. Você teve formação continuada? Especialização técnica ou 
especialização na docência? Comente. 

 
7. Que lacunas se apresentaram na sua prática pedagógica em virtude da 

ausência da Formação Continuada? Como você superou as lacunas da 
formação pedagógica? 

 
8. Que papel o IFPA desempenhou/desempenha na superação das lacunas 

da formação pedagógica?  
 

9. Existe, no IFPA, uma política institucional de formação?   (quais 
programas, projetos, existem de formação continuada para 
professores?) 

 
10. Como você interpreta a relação entre a formação docente e a 

compreensão do trabalho? 
 

11. Analise as políticas educacionais de formação docente, nas décadas 
de1990 a 2000, e os resultados proporcionados ou não aos professores 
do IFPA. 

 
12. Existe entrosamento entre o trabalho dos professores da Formação 

Pedagógica/Geral e os que são da Área Técnica/Tecnologia?     
Comente. 
 

13. Que aspectos presentes na sua experiência profissional contribuíram 
para trabalhar com o PROEJA? 

 
14. Que considerações você gostaria de apresentar acerca da necessidade 

dos professores possuírem formação para trabalhar com o PROEJA? 
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Apêndice 2 – Termo de responsabilidade por entrevista concedida. 

 
 
 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE POR ENTREVISTA CONCEDIDA 
 
 
 
 
Eu, participante voluntário da pesquisa ―FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE 

TRABALHO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

- PROEJA: UM ESTUDO DE CASO REALIZADO NO IFPA, CAMPUS DE 

BELÉM‖, fui esclarecido sobre a natureza, os objetivos e métodos da referida 

pesquisa, assim como dos benefícios que podem gerar ao conhecimento 

científico. Em razão desse motivo, então, autorizo a gravação e posterior 

utilização das informações que forneci à mestranda-pesquisadora. 

 

 

 

Belém,_______ de ____________________de_________ 

 

 

Nome completo e contato 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


