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Resumo 
 

O presente trabalho apresentado em forma de tese de doutoramento em educação versa 
sobre as implicações da política educacional do PROEJA na prática pedagógica dos 
professores do IFPE – Campus Recife. Tem como objetivo geral analisar a prática 
pedagógica docente em sua relação com a formação continuada docente e o currículo, a 
partir de recontextualização da política na prática, sob as influências dos textos políticos 
de diretrizes e de estratégias políticas do PROEJA e do contexto/texto institucional no 
IFPE – Campus Recife. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo 
bibliográfica e documental, que teve como campo empírico o IFPE – Campus Recife e 
como campo específico os cursos técnicos integrados PROEJA em: Eletrotécnica, 
Mecânica e Refrigeração e Ar Condicionado. A coleta de dados foi realizada através de: 
interrogação (questionários), entrevistas, documentos e observação da prática 
pedagógica docente. Para a realização das análises dos dados nos utilizamos da análise 
dos discursos da política a partir do ciclo de políticas (BALL, 1994) e da análise de 
conteúdos à luz das categorias teóricas recontextualização e discurso pedagógico 
(BERNSTEIN, 1996).Os sujeitos da pesquisa foram gestores (coordenadores de curso), 
pedagogos, professores e alunos. Como resultado pudemos confirmar nossa hipótese de 
pesquisa de que “o não reconhecimento institucional do PROEJA como um espaço 
multicultural e intercultural permite, em certa parte, que os docentes dos IFs apresentem 
dificuldades no sentido de construir saberes pedagógicos específicos para a 
ação/realização de sua atividade docente, o que os faz contribuir com a promoção de 
situações de fracasso dos alunos e, conseqüentemente, com uma nova exclusão da 
escola, contrariando assim o caráter inclusivo da política”.  Apreendemos que as 
dificuldades de implementação da política do PROEJA no contexto da prática do IFPE 
– Campus Recife envolveram vários aspectos relacionados às recontextualizações 
produzidas pelos professores: à forma não participativa de como a política foi 
implantada na Instituição sem o envolvimento dos sujeitos na elaboração do projeto 
pedagógico dos cursos; ao tipo de formação continuada proposta pela Instituição, o que 
provocou a não realização pelos docentes dos cursos e com isso a não apropriação dos 
saberes necessários ao trabalho pedagógico na perspectiva da Educação de Jovens e 
Adultos; o não reconhecimento pelos professores do discurso pedagógico oficial e local, 
no que concerne à perspectiva multicultural, e consequente ausência da uma prática 
pedagógica inclusiva intercultural; a prevalência das pedagogias visíveis e dos modelos 
de desempenho nas praticas pedagógicas docentes, relacionadas à instrumentalização 
dos estudantes para o mercado de trabalho. Concluímos que os docentes reconhecem as 
diferenças entre os estudantes, realizando um trabalho pedagógico com a diferença em 
sala de aula que valoriza a cognição, mas que menospreza as outras dimensões da 
educação multicultural. 
 
Palavras-chave: PROEJA. Política educacional. Prática pedagógica. Formação de 
professores. Currículo. Diversidade e diferença. 



Abstract 
 

This work presented in the form of doctoral thesis in education analyses the 
implications of PROEJA´s educational policy in the pedagogical practice of IFPE - 
Campus Recife teachers. Its general objective is to analyse both pedagogical practice in 
relation to teacher´s continuing education and the adaptations of the curriculum based 
on the recontextualization of policy into practice taking into consideration the influence 
of the following documents: political guidelines, PROEJA´s political strategies, IFPE – 
Campus Recife´s both context and official institutional documentation. It is a 
qualitative, bibliographic and documentary-type research which took place at the  IFPE 
- Campus Recife (empirical field) and had as specific fields the integrated PROEJA´s 
technical courses in Eletrotechnics, Mechanics, Refrigeration and Air Conditioning. The 
data was collected by the use of: questionnaires, interviews, official documents and 
observation of teaching practice. Data analysis was carried out based on Ball´s (1994) 
political cycles and content analysis in the light of the following theoretical categories: 
recontextualization and pedagogical discourse (Bernstein, 1996). The research 
subjects were managers (course coordinators), educators, teachers and students. As final 
finding, our analysis confirmed the research hypothesis that "the lack of institutional 
acknowledgement of PROEJA as a multicultural and intercultural space leads, in a 
certain way, to difficulties presented by the Federal Institutes´ teachers in the 
construction of specific pedagogical knowledge in order to carry out their teaching 
activities. As a consequence, those difficulties end up contributing to promoting 
students' failure and at the same time become one more reason for school exclusion, 
thus, contradicting the policy of inclusiveness. We learned that the difficulties of 
implementing PROEJA´s policies guidelines within the context of IFPE – Campus 
Recife involved various aspects related to the inabilities of the teachers to conduct the 
recontextualization which were influenced by: the non-participatory way PROEJA´s 
policies were implemented without the involvement of the research subjects in the 
elaboration of courses pedagogical project; the model of continuing education proposed 
by the institution did not engage the teachers and therefore they were unable to 
appropriate essential specific knowledge to deal with Young and Adult Education, 
teachers lack of knowledge about local and official pedagogical discourse with regard to 
a multicultural perspective resulting in the lack of an inclusive and intercultural 
pedagogical practice; the prevalence of visible pedagogies and of models of 
performance in teaching practices related to the instrumentalization of students to labour 
market. We conclude that the teachers recognize the particularities of Young and Adult 
learners and have adapted their pedagogical practices strongly focusing in cognitive 
aspects of education but underestimating substantial dimensions of multicultural 
education. 
 
Keywords: PROEJA. Educational policy. Educational practice. Teacher training. 
Curriculum. Diversity and difference. 



Rèsumè 
 
 
Cette thèse de doctorat en éducation tient aux implications de la politique éducative 
PROEJA dans la pratique pédagogique des enseignants IFPE - Campus Recife. On 
analyse les pratiques d'enseignement dans sa relation à la formation continue et es 
programmes de la « recontextualisation de la politique dans la pratique », sous 
l'influence des textes d´orientation politique et le contexte des stratégies PROEJA, dans 
les institutionnels IFPE - Campus Recife. Il s'agit d'une recherche qualitative, dont le 
terrain de recherche a étè la IFPE - Campus de Recife et comme locus spécifique les 
cours techniques intégrées du PROEJA: électrique, mécanique et réfrigération et 
climatisation. L´enquête a été réalisée par questionnaires, des interviews et à partir des 
documents et de l'observation des enseignants . Pour mener à bien l'analyse des données 
utilisées dans l' « analyse des discours du cycle politique » (Ball, 1994) et l'analyse de 
contenu à la lumière des catégories théoriques de « discours » et de 
« recontextualisation pédagogique » (Bernstein, 1996). Les sujets étaient des 
gestionnaires (coordonnateurs du cours), les éducateurs, les enseignants et les 
étudiants. En conséquence nous avons pu confirmer notre hypothèse de recherche : «la 
non-reconnaissance du PROEJA comme un espace multiculturel et interculturel permet 
que les enseignants ayent des difficultés pour construire des connaissances 
pédagogiques spécifiques à l'action / réalisation de leurs activité d'enseignement, ce qui 
les font contribuer à la promotion des situations d´échec scolaire et, par conséquent, 
avec une nouvelle exclusion de l'école, contredisant ainsi la politique d'inclusion. 
" Nous percevons que les difficultés de mise en œuvre de la politique dans le contexte 
de PROEJA pratiquée dans le IFPE - Campus Recife tienent à de différents aspects liés 
aux « recontextualizations » produits par les enseignants: la façon non-participative dont 
la politique a été mis en œuvre dans l'établissement sans l'implication des individus dans 
le projet ; le type de formation continue proposée par l'institution, qui a causé la non-
exécution par les enseignants des cours et donc la non-appropriation des connaissances 
nécessaires pour le travail pédagogique ; la non-reconnaissance par les enseignants  de 
la perspective multiculturelle, et l'absence d'une culture inclusive; la prévalence de 
« pédagogies visibles » et des modèles de performance dans l'enseignement pratique des 
enseignants liés à l'exploitation des étudiants par le marché du travail. On arrive à la 
conclusion que les enseignants reconnaissent les différences entre les étudiants, 
effectuant un travail pédagogique sur ces différences, ce qui facilite la cognition, mais 
ils ignorent les autres dimensions de l'éducation multiculturelle. 
 
Mots-clés: PROEJA. Politique éducative. Pédagogique pratique. La formation des 
enseignants. Diversité. Différence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Considerando que o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (doravante PROEJA) é um 

programa de integração da educação profissional com a educação básica na modalidade de 

educação de jovens e adultos, a presente pesquisa insere-se no intenso debate das políticas 

educacionais, mais especificamente das políticas de Educação Profissional e de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), com foco na prática pedagógica docente em sua relação com a 

formação de professores e com o currículo. Nesse sentido, partimos do entendimento de que a 

prática pedagógica docente, a formação continuada de professores e o currículo compõem, 

dentre outros aspectos, a prática pedagógica (SOUZA, 2007). 

O interesse pelo estudo surgiu por dois motivos. O primeiro, a partir de nossa pesquisa 

de mestrado (2003-2005) que buscou analisar As implicações da Reforma da Educação 

Profissional da década de 90 na Escola Agrotécnica Federal de Barreiros-PE (EAFB-PE1). 

As conclusões da referida pesquisa evidenciaram que a política estudada - a Reforma da 

Educação Profissional - conduziu o ensino da Escola à precariedade e à desqualificação. 

Vários foram os aspectos que contribuíram para este fato: a separação entre o ensino médio e 

o profissional; a ausência de financiamento; a introdução do ensino modular e do ensino por 

competências; e, no que se refere aos recursos humanos, a não contratação de docentes e a 

falta de uma política para a formação de professores do ensino técnico no contexto da 

reforma, das mudanças. O segundo motivo, deveu-se à nossa participação, como formadora2, 

no Programa de Formação dos Professores em Educação de Jovens e Adultos 

organizado/fomentado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(SETEC/MEC) como parte da política mais ampla do PROEJA. 

Na implantação da reforma da década de 90, conforme a referida pesquisa, 

observamos a ausência de uma política de formação docente e de técnicos, fosse do ponto de 

vista quantitativo ou do ponto de vista qualitativo. Ou seja, não houve ampliação de pessoal, 

nem investimento para a formação continuada dos docentes para dar sustentabilidade à 

implantação da reforma e, com ela, à nova política curricular. Com isso, disciplinas foram 

assumidas por professores de outras disciplinas/áreas e o ensino passou a ser ministrado – 

                                                 
1 Atualmente Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – Campus Barreiros 
2 Ministrando a disciplina Políticas Sociais e Políticas Educacionais no Curso de Especialização em Educação 
Profissional Integrada à Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, oferecido pelo 
Centro Federal de Tecnologia de Pernambuco – CEFET-PE, atualmente Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE - Campus Recife. 
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amparado pela legislação - por pessoas sem a formação específica (técnicos de nível médio e 

técnicos de nível superior), caracterizando uma verdadeira improvisação docente. Os aspectos 

apontados na investigação, segundo Oliveira, D. (2004), configuram-se como vieses do 

processo de desvalorização e precarização docente e estão relacionados a um processo mais 

amplo de precarização das relações de trabalho, que é uma das ações/expressões da 

influência neoliberal na condução e gerenciamento dos sistemas públicos de ensino.  

Imbernón (2005) também corrobora com essa discussão quando afirma que a 

formação de professores e o desenvolvimento profissional (formação continuada), no contexto 

das últimas reformas educativas na América Latina e na Espanha, são reconhecidos em 

documentos e discursos como sendo importantes para o êxito das mudanças, porém não há, na 

prática, estruturas e propostas que as efetivem, com destaque para aqueles países que têm as 

políticas neoliberais. Se, de uma forma geral, existe um descaso com a formação de 

professores, segundo afirma Imbernón (2005), com relação à formação de professores para o 

ensino técnico é que a situação se acentua.  

De acordo com Oliveira, M. (2006, p. 04),  

 

a formação de professores do ensino técnico vem sendo tratada, no País, 
como algo especial, emergencial, sem integralidade própria, que carece de 
marco regulatório, e que, por meio de Programas, desenvolve-se, 
paradoxalmente, sem a superação das situações vigentes e ditas 
emergenciais, e sinalizando uma política de falta de formação. 

 

Assim sendo, nossa preocupação com esse tema se acentuou diante do quadro de 

docentes para o ensino profissional, e do anúncio da implantação de uma nova política para o 

ensino profissional, o PROEJA, visto que os professores da rede de instituições federais de 

educação profissional e tecnológica seriam aqueles que, prioritariamente, efetivariam a 

política. Nesse sentido, “[...] não se pode esquecer que a escola e, principalmente, a sala de 

aula, são espaços em que se concretizam as definições sobre a política e o planejamento que 

as sociedades estabelecem para si próprias, como projeto ou modelo educativo que se tenta 

por em ação.” (AZEVEDO, 2001, p. 59). 

O PROEJA, programa criado pelo governo federal, tem como objetivo “atender a 

demanda de jovens e adultos pela oferta de educação profissional técnica de nível médio, da 

qual, em geral, são excluídos, como também do próprio ensino médio, em muitas situações.” 

(BRASIL, 2006b, p. 05).  

Resguardado o mérito da iniciativa, preocupou-nos a forma como tal programa vinha 

sendo implantado, sobretudo no que concerne à formação dos profissionais de ensino. De 
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início, destacamos que no próprio Documento Base do PROEJA (BRASIL, 2006b,  p. 43) fica 

instituído que as instituições proponentes – Instituições Federais de Educação, Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação e as Instituções Estaduais de Ensino e Municipais 

Públicas - deverão ter experiência em EJA. Contraditoriamente, no mesmo documento está 

posto que o governo federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), convoca a rede 

federal de educação profissional e tecnológica para atuar como referência na oferta do ensino 

médio integrado à educação profissional na modalidade EJA, sendo considerado o local 

privilegiado para o oferecimento desse ensino (BRASIL, 2006b, p. 23). 

Nossa apreensão se ancora nas análises de outros estudiosos que vêm discutindo sobre 

a Educação Profissional, como é o caso de Guimarães, M. (2006), da coordenação de assuntos 

educacionais e culturais do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e 

Profissional (SINASEFE)3, que vê como um sério problema a falta de preparo das instituições 

e dos professores da rede federal de educação profissional e tecnológica para oferecer os 

cursos do PROEJA. Segundo o sindicalista, 

 
Os professores, por exemplo, estão preparados para dar aulas no ensino 
técnico de nível médio para alunos da faixa de 14 a 18 anos. Os alunos da 
educação de jovens e adultos precisam de especialistas, profissionais que 
saibam trabalhar com alunos fora da faixa dita ideal de aprendizado. 
Percebemos um grande esforço para atender essa faixa etária, mas isso não 
quer dizer que trará mais qualidade para o ensino (GUIMARÃES M., 2006, 
p. 02). 

 

Ao mesmo tempo em que se pode considerar uma política inclusiva por acolher, nos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFs (antigos Centros Federais de 

Educação Tecnológica - CEFETs – e nas Escolas Agrotécnicas Federais - EAFs) a EJA, 

Ramos (2006, p. 03) questiona sobre “até que ponto as instituições da rede federal têm 

conhecimento, experiência acumulada para enfrentar esse desafio.”  

 

Diversas entidades da sociedade civil possuem projetos que articulam 
educação básica e profissional e são voltados aos jovens e adultos 
trabalhadores. É preciso apreender da sociedade suas práticas construtivas e 
aí sim elaborar um projeto consistente. Não se pode ignorar o acúmulo da 
sociedade e baixar uma portaria com um “faça-se”, envolvendo inclusive 
instituições que não têm essa experiência. 
 
 

                                                 
3 Entidade que representa professores e funcionários de 31 dos 34 CEFETs, das Escolas Agrotécnicas e do 
Colégio Dom Pedro II) 
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 Os IFs têm sido, ao longo dos anos, referências no oferecimento da educação 

profissional técnica de nível médio, porém as iniciativas com EJA, antes do PROEJA, são 

mínimas. Podemos citar algumas vivências de docentes da área técnica de alguns IFs com 

pessoas jovens e adultas, como é o caso dos cursos técnicos sequenciais (subsequentes)4 e dos 

cursos de qualificação profissional de nível básico (formação inicial e continuada do 

trabalhador)5. No entanto, essas “experiências” não lhes dão a condição e a “competência” 

para o desempenho de suas atividades docentes na prática pedagógica, já que a EJA tem se 

configurado como um campo de conhecimento com posições teóricas e político-ideológicas 

próprias, exigindo dos professores um preparo para o ensino, através de uma formação 

pedagógica e docente específica, que a considere  

 

 [...] como um campo de conhecimento específico, o que implica investigar, 
entre outros aspectos, as reais necessidades de aprendizagem dos sujeitos 
alunos; como produzem/produziram os conhecimentos que portam, suas 
lógicas, estratégias e táticas de resolver situações e enfrentar desafios; como 
articular os conhecimentos prévios produzidos no seu estar no mundo 
àqueles disseminados pela cultura escolar; como interagir. Como sujeitos de 
conhecimento, com os sujeitos professores, nessa relação de múltiplos 
aprendizados; investigar, também o papel do sujeito professor de EJA, suas 
práticas pedagógicas, seus modos próprios de reinventar a didática 
cotidiana, desafiando-o a novas buscas e conquistas – todos esses temas de 
fundamental importância na organização do trabalho pedagógico. (BRASIL, 
2006b, p. 16, grifo nosso). 
 

Diante de tais propósitos para esse campo, reconhecemos a sua complexidade, uma 

vez que, na prática dos professores, de acordo com Cunha (2004, p. 39), os saberes se 

misturam num amálgama que reflete a complexidade do ato pedagógico. “Assumir a 

complexidade é desvelar o ofício de professor como requerente de múltiplas condições para o 

seu exercício. [...]”   

Isso não implica dizer que o PROEJA seja uma realidade impossível nessas 

instituições. Sabe-se, através de estudos e pesquisas realizados na área (MOURA, 2006; 

VIEIRA, 2009; ALMEIDA, 2009; FERREIRA et al, 2006; OLIVEIRA e CEZARINO, 2008; 

COSTA, 2009; entre outros), que há uma demanda estrutural principalmente no aspecto da 

formação docente, que tem tradição em práticas conteudísticas/disciplinares em áreas 

específicas e profissionais do saber. Nesse contexto, as pesquisas indicam a necessidade de 

efetivação de uma política de formação consistente para os docentes que atuam no PROEJA, 

                                                 
4 Cursos técnicos oferecidos aos alunos que já haviam concluído o ensino médio. 
5 Cursos de curta duração, em geral de 40h, oferecidos à comunidade, com vistas à inserção no mercado de 
trabalho. 
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o que pressupõe entender a diversidade como princípio da formação de professores 

(ZEICHNER, 1993) e da formação de jovens e adultos, os quais têm procurado os cursos de 

EJA com diferenciadas expectativas em função de seus processos de identificação, em 

contínua construção de mestiçagem numa prática multicultural e intercultural.  

 O Documento Base do PROEJA aponta algumas iniciativas quando afirma que “a 

formação de professores e gestores objetiva a construção de um quadro de referência e a 

sistematização de concepções e práticas político-pedagógicas e metodológicas que orientem a 

continuidade do processo”. Ainda destaca que, para alcançar esse objetivo, “a ação se dará em 

duas frentes: um programa de formação continuada sob a responsabilidade das instituições 

proponentes e programas de âmbito geral, fomentados ou organizados pela SETEC/MEC” 

(BRASIL, 2006b, p. 28). 

Nesse sentido, várias são as questões que vêm nos inquietar com relação à qualidade 

social do PROEJA, na perspectiva formativa de favorecer aprendizagens próprias para 

propiciar a inclusão dos(as) alunos(as) que o procuram:  

- Quem é o professor do PROEJA nos IFs? E como foi selecionado? 

- Qual a concepção de educação de jovens e adultos dos professores da educação 

profissional dos IFs que estão ministrando aulas no PROEJA? 

- O professor do quadro dos IFs – do ensino médio ou do ensino profissional – está 

preparado para a prática pedagógica docente na formação dos jovens e adultos?  

- Qual a dinâmica de funcionamento dos programas de formação continuada sob a 

responsabilidade da SETEC/MEC, bem como das instituições proponentes? 

- Qual o conteúdo dessa formação? E quem são os formadores? 

- Qual a relação entre o que está sendo proposto e as reais necessidades dos 

professores?  

- Como o professor está recontextualizando as orientações da política e da formação 

continuada na prática pedagógica docente?  

 

Assim sendo, para embasar nosso estudo e com o intuito de compreender, de modo 

contextualizado, como estão se desenvolvendo a política do PROEJA e a prática dos 

professores, adotaremos o Ciclo de Políticas de Ball (1994) e Bowe, Ball e Gold (1992) como 

referencial teórico-metodológico. Os autores apresentam um modelo de análise que rejeita a 

separação das fases de formulação e implementação das políticas numa visão dicotômica, 

fragmentada e aplicacionista e propõe um ciclo contínuo constituído por cinco contextos 
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inter-relacionados: o contexto de influência, o contexto da produção de texto, o contexto da 

prática, o contexto de resultados (efeitos) e o contexto das estratégias políticas.  

A forma de Bowe, Ball e Gold compreenderem e interpretarem as políticas vem sendo 

articulada a alguns conceitos essenciais de Basil Bernstein, como o conceito de 

recontextualização do discurso (BERNSTEIN, 1996) que passa a permitir o entendimento das 

políticas a partir de uma constante articulação do contexto macroestrutural e o do 

microcontexto.  

Entendemos, conforme Souza (2007, p. 181), o conceito de prática pedagógica (práxis 

pedagógica) como uma ação coletiva, ou seja, que a mesma não se restringe à prática 

pedagógica docente, mas engloba todas as demais práticas vivenciadas na escola. 

 

[...] a práxis pedagógica é a condensação/síntese da prática docente, da 
prática discente, da prática gestora permeadas pelas relações de afetos 
(amores, ódios, raivas...) entre seus sujeitos na condução de uma prática 
epistemológica que garanta a construção de conhecimentos ou conteúdos 
pedagógicos, de acordo com opções axiológicas de determinados grupos 
culturais na busca de suas intencionalidades conformadas por meio de 
finalidade e objetivos. 

  

Para Bernstein, o conceito de prática pedagógica também não é restrito à prática 

docente. Chega a ser mais amplo ainda que o de Souza, pois se refere a todas as relações nas 

quais ocorrem processos de produção e reprodução cultural, como, por exemplo, professores e 

alunos, pais e filhos, médico e paciente, entre outras.   

Nesse sentido, é mister destacar que o nosso objeto de estudo representa um recorte 

na prática pedagógica mais ampla, pois se trata da prática pedagógica docente do PROEJA 

em sua relação com a formação continuada docente e o currículo. Assim sendo, nossas 

categorias teóricas de pesquisa são: prática pedagógica docente, formação continuada e 

currículo. 

Enfatizamos que as políticas educativas de inclusão, com destaque para as políticas de 

EJA, para atenderem aos objetivos aos quais se propõem, requerem bases fortes na formação 

continuada e num currículo multicultural para assim promoverem uma prática pedagógica 

docente intercultural.  

O debate que está sendo proposto, no sentido de entender como está se desenvolvendo 

a prática pedagógica no processo de recontextualização da política do PROEJA, passa pela 

compreensão mais aprofundada dos cenários sociopolítico-educacionais e, sobretudo, da 

qualidade do ensino, tomando a diversidade junto aos princípios da justiça e da igualdade e, 
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com isso, reconhecendo a importância dos processos de multi/interculturalidade (LIMA, 

2009) e de constituição do conhecimento escolar, na perspectiva da inclusão social.  

Segundo Candau,  

 

[...] diante das sociedades marcadas por processos de exclusão, que se 
multiplicam e agravam com as políticas neoliberais, tendo presente esta 
lógica dualista, promover processos de inclusão, em suas diferentes 
dimensões se torna uma conseqüência óbvia. Para todos aqueles cidadãos e 
cidadãs comprometidos com processos de democratização num horizonte de 
justiça social e afirmação dos direitos de igualdade na sociedade em que 
vivemos se transforma numa exigência ineludível (CANDAU, 2006, p. 50). 
 

É, pois, a partir da afirmação dos direitos de igualdade e do reconhecimento da 

“diferença” que as políticas e as práticas educacionais são compreendidas no sentido da 

inclusão social. Por isso, elegemos as seguintes subcategorias teóricas: inclusão social, 

multiculturalismo, diferença e identidade.  

Tendo escolhido como campo de pesquisa o IFPE – Campus Recife, apresentamos 

nosso problema de pesquisa:  

Como os professores estão recontextualizando a política do PROEJA na prática 

pedagógica docente sob a influência da formação continuada e do currículo?Essa 

recontextualização está (conduzindo) a processos de inclusão? 

O diálogo realizado entre a teoria e os dados da pesquisa exploratória permitiu-nos 

considerar a seguinte hipótese de pesquisa:  

O não reconhecimento institucional do PROEJA como um espaço multicultural e 

intercultural permite, até certo ponto, que os docentes dos IFs apresentem dificuldades 

no sentido de construírem saberes pedagógicos específicos para a ação/realização de sua 

atividade docente, o que os faz contribuir com a promoção de situações de fracasso dos 

alunos e, consequentemente, com uma nova exclusão da escola, contrariando assim o 

caráter inclusivo da política.  

Dessa forma, elegemos como objetivo geral de pesquisa:  

Analisar a prática pedagógica docente em sua relação com a formação continuada 

docente e o currículo, a partir de recontextualização  da política na prática, sob as influências 

dos textos políticos de diretrizes e de estratégias políticas do PROEJA e do contexto/texto 

institucional no IFPE – Campus Recife. 

E como objetivos específicos: 



24 
 

� Analisar as propostas de formação continuada oficial e institucional, suas estratégias 

políticas e efeitos na prática pedagógica;  

� Identificar a relação entre a proposta curricular dos cursos do PROEJA e a prática 

pedagógica docente na perspectiva da formação dos alunos(as) 

� Analisar como ocorrem os processos de recontextualização de conhecimentos e 

práticas no âmbito da prática pedagógica docente do PROEJA na perspectiva da 

inclusão dos alunos(as) em seus processos formativos.  

 

Para início da nossa pesquisa, buscamos identificar quais estudos e pesquisas vêm 

sendo desenvolvidos no País sobre a temática em questão – O PROEJA. Sabíamos, a priori, 

que André (1999)6, analisando o estado da arte da educação profissional e da EJA, evidenciou 

o silêncio quase total no que tange  a essas duas modalidades (separadamente) na década de 

1990. Então, para um melhor conhecimento e aprofundamento sobre o nosso tema de estudo, 

realizamos o levantamento do “estado da arte” do PROEJA (Apêndice A), considerando que 

esse tipo de pesquisa tem como finalidade 

 

[...] mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes 
campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm 
sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que 
formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de 
mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em 
anais de congressos e de seminários. Também são reconhecidas por 
realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da 
produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de 
categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no 
conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado. (FERREIRA, 
2002, 258) 
 

Assim, elegemos alguns espaços de produção científica para buscarmos trabalhos 

sobre o PROEJA: o Banco de Tese da CAPES, as reuniões anuais da ANPEd e as produções 

(dissertações e teses) do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

de Pernambuco (PPGEDU/UFPE), no período de 2006 a 2011. Isso considerando que o 

PROEJA somente foi instituído efetivamente a partir de 20067. 

                                                 
6 A autora analisa o conteúdo de 115 artigos publicados em 10 periódicos nacionais,  284 dissertações e teses de 
programas de pós-graduação em educação e 70 trabalhos apresentados no GT Formação de Professores da 
ANPED. 
7 O PROEJA foi instituído em 2005 pelo Decreto Nº 5.478/05, que foi revogado em 2006 pelo Decreto Nº 
5.840/06, o qual modificou alguns aspectos do referido Programa. 
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No Banco de Teses da CAPES encontramos 06 dissertações de mestrado concluídas 

em 2009 que tratavam do PROEJA. Nas reuniões anuais da ANPEd, buscamos artigos nos 

GTs de Estado e Política Educacional, Educação Popular, Formação de Professores, Trabalho 

e Educação, Currículo e Educação de Pessoas Jovens e Adultas. Encontramos 10 

artigos/trabalhos apresentados sobre o PROEJA, sendo: 01 trabalho em 2007, 05 trabalhos em 

2008, 02 trabalhos em 2009 e 02 trabalhos em 2010. E, no PPGEDU/UFPE, encontramos uma 

dissertação de mestrado defendida em 2011 (que, na época do levantamento, ainda não 

constava no Banco de Teses da CAPES). 

Dos estudos realizados no Banco de teses da CAPES, dois tratam da questão da 

evasão escolar (ALMEIDA, 2009; VIEIRA 2009) como sendo um dos efeitos da política; a 

dissertação de Corso (2009) trata das representações dos professores que atuam no PROEJA 

sobre a categoria trabalho; Klinski (2009), em sua dissertação, estudou o ingresso e a 

permanência dos alunos com ensino médio concluído no PROEJA; a pesquisa de Goi (2009) 

versou sobre a interdisciplinaridade na educação de jovens e adultos na modalidade PROEJA; 

e o trabalho de Rodrigues (2009) analisou a aquisição de uma nova linguagem transdisciplinar 

através da pesquisa-ação no Projeto PROEJA/transiarte. 

Nos estudos realizados nas Reuniões Anuais da ANPEd, outras temáticas relacionadas 

ao PROEJA foram tratadas. No GT Trabalho e Educação, encontramos três trabalhos: A 

pesquisa de Ferreira, Raggi e Resende (2007), que analisa a integração curricular do ponto de 

vista das políticas públicas de educação profissional/EJA e sua implantação na instituição, 

evidenciando avanços e retrocessos; Cardozo (2008) analisou a integração entre o Ensino 

Médio e a Educação Profissional de nível técnico, considerando o contexto da sociedade 

capitalista e das transformações no mundo do trabalho, no âmbito da emergência da noção de 

competência e do conceito de empregabilidade; Gotardo e Viriato (2009) analisaram a 

presença de princípios mais atrelados aos anseios dos trabalhadores na política de integração 

curricular do PROEJA.  

No GT Educação de Pessoas Jovens e Adultas, encontramos seis trabalhos: Oliveira e 

Cezarino (2008) analisam a formação de professores, as concepções teórico-metodológicas 

que orientam a proposta de integração do PROEJA, o trabalho pedagógico de reformulação 

curricular em curso na perspectiva da inclusão alunos; o estudo de Santos (2008) evidencia as 

possibilidades abertas à Educação de Jovens e Adultos, bem como à Educação Profissional, 

na medida em que se inaugura um novo campo epistemológico; a pesquisa de Raggi e Paiva 

(2008) visa investigar se há correlação entre a metodologia de projetos realizada no PROEJA 

e a educação emancipatória, mediante as representações dos alunos  a respeito desta estratégia 
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pedagógica; Castro e Vitorette (2008) analisaram os primeiros impactos causados pelo 

PROEJA, principalmente: a ausência de formação de professores, de infraestrutura para 

atender ao público-alvo e os desafios postos para a consolidação do Curso e do Programa, 

bem como o desafio de transformar o PROEJA em uma política pública; Pinto (2010) 

analisou as implicações  no desenvolvimento do currículo dos cursos de formação profissional 

técnica de nível médio, tendo a modalidade EJA como aspecto central que caracteriza esses 

cursos; e Freitas e Sad (2010) pesquisaram sobre o papel da matemática numa perspectiva de 

formação integral a partir das produções colaborativas dos professores. 

No GT Currículo, encontramos apenas um trabalho em que a autora (COSTA 2009), 

dialogando com Stephen Ball e com Ernesto Laclau, analisou os discursos circulantes na 

política de currículo do PROEJA, destacando a questão da evasão. 

No que se refere ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE 

(PPGEDU/UFPE), encontramos apenas a pesquisa de mestrado de Norma (LEAL, 2011) que 

buscou compreender como se dá o processo de ressocialização discente PROEJA, 

caracterizando a prática pedagógica do Programa e identificando a sua interferência no 

processo de ressocialização discente com base no confronto de conhecimentos, de atitudes e 

de emoções. 

A incursão nesses estudos, no “estado da arte” do PROEJA, além de trazer elementos 

para nossas análises, nos permitiu evidenciar o caráter inédito e, também, a importância da 

nossa pesquisa, haja vista nenhum dos trabalhos analisados tratar da prática pedagógica em 

sua relação com a política, na perspectiva que nos propusemos a investigar, conforme já foi 

explicitado anteriormente. Assim, pretendemos com nosso estudo, como uma função social, 

contribuir para a recriação das políticas educacionais no âmbito do PROEJA, considerando 

ser essa uma área nova que integra duas modalidades de ensino - educação profissional e EJA. 

Com base nessa problematização inicial, o presente estudo, apresentado sob a forma 

de projeto de tese, é composto de sete capítulos. A introdução traz a problematização, o objeto 

de pesquisa, os objetivos gerais e específicos, bem como a justificativa do trabalho. O capítulo 

2 apresenta o referencial teórico-metodológico, baseado nas teorias de Stephen Ball e Basil 

Bernstein, que norteou o estudo, mais especificamente nas análises que desenvolvemos na 

segunda etapa da pesquisa. O capítulo 3 trata das temáticas da pesquisa - Educação 

Profissional, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Formação de Professores no contexto das 

políticas educacionais - que nos forneceram a base para o estudo. O capítulo 4 versa sobre os 

discursos de integração curricular e inclusão social. O capítulo 5 apresenta o percurso teórico-

metodológico. O capítulo 6 trata do discurso pedagógico nos documentos do PROEJA. O 
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capítulo 7 discorre sobre o movimento de recontextualização da política educacional do 

PROEJA: as inter-relações entre o contexto da política e o contexto da prática no IFPE - 

Campus Recife. Por fim, apresentamos nossas considerações finais sobre a pesquisa. 
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2 O QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Este capítulo trata do quadro teórico-metodológico que nos apoiou na compreensão do 

discurso da política educacional do PROEJA e sobre como os profissionais de ensino8 que 

atuam no contexto da prática (no IFPE - Campus Recife) estão interpretando esse discurso e 

recontextualizando a política. Para esse intento, tomamos como base os autores Ball (1994), 

Bowe, Ball e Gold (1992) e Bernstein (1996). Os referidos autores, em suas orientações 

próprias, colaboraram na intertextualidade para o entendimento das necessárias e complexas 

mediações objetivas/subjetivas (macro/micro) que ocorrem em processos de 

recontextualização de uma política na prática - em dadas relações pedagógicas e de poder 

assimétricas em uma instituição educativa de ensino. 

Antes de aprofundarmos a discussão sobre o referido quadro teórico, apresentamos, na 

próxima seção, o mapa da argumentação teórica que fundamenta a escolha do nosso 

referencial teórico. 

 

2.1 O mapa da argumentação teórica 

 

Definido, em linhas gerais, o quadro teórico-metodológico da nossa pesquisa, 

sentimos a necessidade de expor por onde caminharemos, ou dizer “do lugar de onde estamos 

falando”. Tal decisão baseia-se na reflexividade ética que requer do pesquisador reflexões, 

numa tentativa de justificar tanto as posições valorativas que são adotadas como as 

variabilidades e praticabilidades de perceber os mundos alternativos, mais desejáveis, que 

estão implicados nessas posições. (CRIBB; GEWIRTZ, 2011b). 

 

[...] Em termos concretos, uma perspectiva eticamente reflexível requer que 
os pesquisadores sociais estejam preparados para desenvolver seus 
julgamentos de valor de maneira que reajam a, e aprendam com, os dilemas 
práticos encarados por aqueles que estão atuando nos contextos sociais 
estudados. Reagir a esse desafio significa que pesquisadores sociais às vezes 
precisam sujar as mãos e possivelmente parecer se afastar de ‘ideais’ 
abstratos que são importantes para eles e para aqueles que os rodeiam. 
Embora essa atenção para com as implicações práticas possa parecer estar 
exigindo demais dos pesquisadores, ela na realidade envolve somente que 
assumam a mesma dose de responsabilidade em seus julgamentos 
valorativos, julgamentos estes que os profissionais que atuam no nível da 
prática rotineiramente precisam assumir ao decidir o que fazer diariamente. 
(CRIBB; GEWIRTZ, 2011, p. 15-16) 
 

                                                 
8 Professores, Coordenadores e Pedagogos. 
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Tratar da inclusão como categoria analítica, atualmente, nos impele a relacioná-la a 

outras subcategorias a ela afiliadas, que são: multiculturalismo, interculturalismo, identidade,  

diferença e poder. Ao fazer isso, estamos optando por um caminho teórico baseado numa 

perspectiva educacional pós-crítica que compreende que as desigualdades criadas no processo 

escolar não aparecem apenas nas relações de classe e em um poder produzido pelos grupos 

dominantes, a partir de questões econômicas e políticas externas de poder do Estado, mas nas 

relações de poder também raciais, de sexo e gênero. Aproximamo-nos, também, da 

perspectiva pós-estruturalista quando abordamos a questão do discurso em nossas análises 

produzindo identidades, bem como quando reconhecemos o potencial dessa perspectiva na 

ampliação dos referenciais de análise capazes de criticar as perspectivas neoliberais, 

sobretudo, nas políticas educacionais. Entretanto, distanciamo-nos de autores, com base nesse 

paradigma, sempre que expressem a ausência de uma visão de futuro e de uma educação 

voltada para contribuir para a justiça social, razão pela qual optamos por Stephen Ball, uma 

vez que, na sua teoria, ele não descarta o valor da justiça social como sentido para o 

entendimento e para a realização da inclusão. 

Sem nos desfazermos da teoria crítica e reconhecendo a importância das suas 

contribuições para a análise educacional, nossa opção de utilizar a teoria pós-crítica como 

referencial de análise se fez considerando que a primeira apresenta certos limites, o que nos 

fez buscar novos paradigmas para a interpretação da complexidade dos processos educativos 

atuais. 

 

Uma das principais marcas do pensamento curricular brasileiro atual é a 
mescla entre o discurso pós-moderno e o foco político na teorização crítica. 
Nesse sentido, são associadas a perspectiva teleológica de um futuro de 
mudanças, fundamentada na filosofia do sujeito, na filosofia da consciência 
e na valorização do conhecimento como produtor de sujeitos críticos e 
autônomos, com o descentramento do sujeito, a constituição discursiva da 
realidade e a vinculação constitutiva entre saber e poder. Visível, 
principalmente, nas teorizações que envolvem as teorias pós-estruturalistas, 
essa mescla encontra-se também em grande parte das demais produções da 
área. [...] (LOPES; MACEDO, 2005, p. 47-48) 

 

A mescla a que as autoras acima citadas se referem é caracterizada pelo hibridismo de 

tendências teóricas distintas. Segundo elas, [...] freqüentemente tal característica híbrida é 

expressa pela associação de princípios das teorias críticas, com base neomarxista e/ou 

fenomenológica e interacionista, a princípios de teorias pós-críticas, vinculadas aos discursos 

pós-moderno, pós-estrutural e pós-colonial. (LOPES; MACEDO, 2005, p. 51) 
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Na perspectiva pós-crítica, o caminho para a inclusão social passa necessariamente 

pela compreensão do que vêm a ser multiculturalismo9 e, por consequência interculturalismo 

e pluriculturalismo; e de como se dá a relação destes com as questões da diferença, da 

diversidade e da identidade. Esse entendimento de como se desenvolve o processo de 

construção cultural das identidades, a partir das concepções de multiculturalidade, 

interculturalidade e pluriculturalidade, pode ser útil ao desenvolvimento de políticas e práticas 

educativas inclusivas. Nesse sentido, Lopes e Macedo (2005, p.51) chamam a atenção para o 

fato de que 

 

Se as teorias pós-críticas são utilizadas em virtude de sua análise mais 
instigante da cultura, capaz de superar divisões hierárquicas, redefinir a 
compreensão da linguagem e aprofundar o caráter produtivo da cultura, 
particularmente da cultura escolar, a referência à teoria crítica ainda está 
presente nas análises que buscam não desconsiderar, ou visam a salientar, 
questões políticas, bem como uma agenda para a mudança social. 

 

Silva (2009a), no que tange às teorias curriculares, situa as teorias críticas e pós-

críticas no âmbito das perspectivas estruturalistas e pós-estruturalistas, respectivamente, e vai 

além quando reconhece a importância de ambas no campo da teoria social crítica. O autor, 

apesar de reconhecer uma fratura nesse campo, com a separação entre as teorias críticas e pós-

críticas, e de emitir alguns questionamentos sobre a primeira, como no que se refere “às 

pretensões totalizantes das grandes narrativas” e, no campo educacional, “aos impulsos 

emancipatórios de certas pedagogias críticas”, afirma sobre a segunda que,  

 

[...] Sendo “pós”, ela não é, entretanto, simplesmente superação. Na teoria 
do currículo, assim como ocorre na teoria social mais geral, a teoria pós-
crítica deve se combinar com a teoria crítica para nos ajudar a compreender 
os processos pelos quais, através de relações de poder e controle, nos 
tornamos aquilo que somos.[...] 

 

Assim, segundo ele, as teorias pós-críticas vêm ampliar e, ao mesmo tempo  modificar 

“aquilo que as teorias críticas nos ensinaram”, e destaca que as teorias pós-críticas continuam 

a enfatizar que as questões educacionais, sobretudo o currículo, não podem ser compreendidas 

sem a análise das relações de poder envolvidas. No entanto, neste caso, o poder é descentrado, 

espalhado por toda a rede social, não tendo o Estado como o único centro, como concebe a 

teoria crítica. Dessa forma, de acordo com a teoria pós-crítica, as análises não se limitam ao 
                                                 
9 O termo multiculturalismo, originário da antropologia, tem na educação uma grande recepção nas teorias do 
currículo. 
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poder no campo das relações econômicas, mas são ampliadas para compreender os processos 

de dominação no que se refere à raça, à etnia, ao gênero, entre outros. 

Na perspectiva de Apple (1999, p. 14), os estudos educacionais críticos nos fornecem 

“[...] ferramentas para melhor compreendermos e combatermos a complexa relação desigual 

entre educação e o poder cultural, político e econômico [...]”. Isto no sentido de uma educação 

verdadeiramente libertadora por ser compreendida como “inerentemente política”. 

Defendendo a perspectiva crítica, Apple (1999, p.14) questiona as teorias pós-críticas, 

pós-estruturalistas, que, por vezes, se fixam nas reivindicações pelo reconhecimento (estudos 

culturais) das diferenças de grupo, esquecendo-se das reivindicações pela justiça social. Para 

o autor, a teoria crítica na educação preocupa-se, para além do discurso, com a realidade da 

democracia. 

 

[...] é guiada por um conjunto amplo de compromissos éticos e 
socioculturais, entre os quais se pode destacar a ampliação da realidade da 
democracia a todos os grupos e instituições da sociedade, incluindo a vida 
econômica, política e cultural, assim como o questionamento dos 
significados contraditórios e dos usos da democracia na economia política e 
na cultura; a eliminação das causas básicas das enormes e crescentes 
diferenças na riqueza e no poder, no capital econômico e cultural; a 
investigação da formas através das quais a educação contribui para a 
manutenção destas diferenças ou pode ser utilizada para as alterar; a 
disponibilização de recursos teóricos, históricos e empíricos(tanto 
qualitativos quanto quantitativos) para ajudar os movimentos sociais a 
confrontar as ofensivas de direitas e defender as conquistas conseguidas ao 
longo de anos de trabalho árduo.[...] (APPLE, 1999, p. 17-18) 
 

 

O referido autor argumenta que se faz necessário questionar a distinção entre 

economia e cultura, compreendendo como é que elas se articulam para produzir injustiças 

“[...] e, finalmente, perceber como é que as ‘reivindicações de reconhecimento, como um pré-

requisito para remediar as injustiças, podem ser integradas num amplo projeto político com 

reivindicações pela redistribuição’” (APPLE, 1999, p. 25-26). Ou seja, chama a atenção para 

a grande tarefa de combinar as duas perspectivas e para os perigos que corremos ao “esquecer 

tudo o que as propostas neomarxistas nos ensinaram”. 

 

Uma das tarefas que temos é a de rejeitar a escolha entre política do 
reconhecimento ou política da redistribuição. Em vez disso, o objetivo devia 
ser o de descobrir as possibilidades libertadoras e emancipatórias de ambas 
as problemáticas – “neo” e “pós”, estruturalistas e pós-estruturalistas [...] 
(APPLE, 1999, p. 28).  
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Silva (2009a) afirma que, embora as teorias pós-críticas possam nos fornecer um mapa 

das relações de dominação sociais mais completo que o das teorias críticas com a ênfase nas 

classes sociais, de fato não se podem negar as contribuições das teorias de bases marxistas. 

 

O legado das teorias críticas, sobretudo aquele de suas vertentes marxistas, 
não pode, entretanto, ser facilmente negado. Não se pode dizer que os 
processos de dominação de classe, baseados na exploração econômica, 
tenham simplesmente desaparecido. Na verdade eles continuam mais 
evidentes e dolorosos do que nunca. Se alguma coisa pode ser salientada no 
glorificado processo de globalização é precisamente a extensão dos níveis de 
exploração econômica da maioria dos países do mundo por um grupo 
reduzido de países nos quais se concentra a riqueza mundial (SILVA, 2009a, 
p. 146-147). 

 

O autor enfatiza que, em sendo assim, as análises textuais das teorias pós-críticas não 

podem [...] “substituir as poderosas ferramentas de análise da sociedade de classes que nos 

foram legadas pela economia política marxista [...]” (Silva, 2009a, p. 147). 

Por isso optamos, em nossa pesquisa, por trabalhar com as duas teorias/perspectivas: a 

teoria crítica/estruturalista e a teoria pós-crítica/pós-estruturalista na medida em que elas 

possam nos fornecer instrumentos e subsídios para a análise do nosso objeto de estudo, 

encontrando possibilidades de nexos entre elas que se justificam pela 

articulação/complementação. Isso quando pretendemos analisar o poder do capitalismo 

focalizando a análise não somente em como as relações econômicas são produzidas, mas, 

também, nas relações culturais, ideológicas e políticas. 

Assim, justificamos também nossa opção teórica por Bernstein, o qual busca analisar 

as relações de classe ao nível micro da política e das práticas educativas e já vislumbrava a 

natureza crucial do discurso (discurso pedagógico) e da construção da identidade muito antes 

das perspectivas pós-modernas e pós-estruturalistas (APPLE, 1999). 

A decisão de trilhar o caminho teórico–analítico, ancorado também na perspectiva 

pós-crítica/pós-estruturalista, justifica-se, principalmente, porque as temáticas 

multiculturalismo, diferença e identidade, além de representarem melhor a realidade atual, 

tornaram-se centrais nos últimos anos nas pedagogias e nos documentos oficiais das políticas. 

Dessa forma, o mesmo nos possibilitou compreender melhor a política em estudo, nos 

contextos de influência e de produção de texto, bem como suas articulações com o contexto 

da prática.  

Feita essa exposição de ideias, passamos à próxima seção, realizando o 

aprofundamento teórico-metodológico, conforme explicitamos anteriormente.  
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2.2 As contribuições teórico-metodológicas de Stephen Ball 

 

Advoga-se, segundo Bowe, Gold  e Ball (1992), que toda política, além de sofrer 

influências contínuas de contextos e textos de âmbito internacional, supranacional, nacional, 

está sujeita também às interpretações e recriações produzidas no contexto da prática 

institucional local e da história de vida dos sujeitos, de seus valores e experiências, não sendo 

assim considerada pura e simplesmente implementada. Nesse sentido, compreendemos que 

ela se dará através da identificação de processos de resistência, de acomodações, de 

subterfúgios e de conformismo, dentro e entre as arenas da prática, e do delineamento de 

conflitos entre os discursos nessas arenas. 

 

[…] our concern has been to explore policy-making, in terms of the 
processes of value dispute and material influence which underlie and invest 
the formation of policy discourses, as well as to portray and analyse the 
processes of active interpretation and meaning-making which relate policy 
texts to practice. In part this involves the identification of resistance, 
accommodation, subterfuge and conformity within and between contending 
discourses at work in these arenas […] (BOWE, BALL e GOLD, 1992, p. 
13) 

 

Priorizando a articulação entre a teoria de  Bowe, Ball e Gold e a teoria de Bernstein, 

para a compreensão e interpretação das políticas, utilizamos dois referenciais: um analítico - a 

abordagem do ciclo contínuo de políticas, formulado por Stephen Ball e colaboradores, que 

foi retraduzida a partir das  análises de Basil Bernstein; e um outro referencial teórico com 

base sobretudo em Basil Bernstein, que nos auxiliará nas análises através de conceitos 

teóricos como recontextualização e discurso pedagógico. 

 Assim, buscamos abarcar o nosso objeto de estudo, que é a prática docente, no 

contexto da prática pedagógica mais ampla, na sua relação com a formação continuada e o 

currículo, e no contexto macro das políticas educacionais, tal como propõem Bowe, Ball e 

Gold (1992) no Ciclo de Políticas. Ou seja, analisar a política, desde a sua 

concepção/formulação, examinando os processos e as estratégias de implementação, até o 

contexto da prática.  

A abordagem do Ciclo de Políticas, de Richard Bowe, Stephen Ball e Anne Gold, é 

caracterizada por um ciclo contínuo constituído por três contextos políticos principais – 

contexto de influência; contexto da produção de texto; contexto da prática –, denominações 

que substituíram a política proposta, a política de fato e a política em uso, criadas 

inicialmente por Bowe e Ball (1992).  
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Com a preocupação de analisar os resultados e efeitos das políticas no que se refere 

aos seus impactos com relação às desigualdades existentes, bem como com relação às 

estratégias necessárias para atender às necessidades criadas/reproduzidas pelas políticas, dois 

contextos secundários foram acrescidos por Ball (1994) - o contexto de resultados (efeitos) e 

o contexto da estratégia política. São ao todo cinco contextos: 

O contexto de influência: nele efetivamente se iniciam as políticas, há a disputa dos 

grupos que se encontram no poder ou fora dele pela hegemonia nas decisões e definições da 

Educação e os discursos são construídos. Segundo Bowe, Ball e Gold (1992), é no contexto 

de influência que os conceitos-chave das políticas são estabelecidos, que adquirem circulação 

e crédito, criando um discurso e um vocabulário para iniciação da política. Esse tipo de 

discurso é utilizado para influenciar arenas de ações públicas através da mídia em massa. 

 
[...] Here key policy concepts are established (e.g. market force, National 
Curriculum, opting out, budgetary devolution), they acquire currency and 
credence and provide a discourse and lexicon for policy initiation. This kind 
of discourse forming sometimes given support, sometimes challenged by 
wider claims to influence in the public arenas of action, particularly in and 
through the mass media. (BOWE, BALL E GOLD, 1992, p. 20) 

 

Salientam, nesse contexto, as influências globais/internacionais, locais e a articulação 

entre elas na formulação das políticas, com destaque para os organismos internacionais e as 

agências multilaterais de financiamento.  

O contexto da produção de texto: representa a política de fato. São textos legais e 

políticos, comentários sobre a legislação, discursos e aparições públicas de políticos de 

relevância, etc. São, pois, o resultado das disputas e embates ideológicos produzidos no 

contexto de influência. A linguagem usada na produção dos textos está relacionada ao 

interesse público. Os textos são a principal fonte de informação e entendimento da política. 

O contexto da prática: é o espaço de interpretação, recriação e implementação das 

políticas. Para Bowe, Ball e Gold (1992, p. 22), não há implementação sem a recriação, ou 

seja, defendem que os profissionais que atuam no contexto da prática exercem papel ativo no 

processo, podendo também rejeitar, selecionar ou ignorar as orientações explícitas na política. 

Isto é, “o ponto-chave é que a política não é simplesmente recebida e implementada dentro 

desta arena, ao invés disso, ela está sujeita à reinterpretação e depois é recriada.” 

De acordo com os autores, no contexto da prática os leitores não são inocentes, eles 

leem reinterpretando as políticas com base nas suas histórias de vida, experiências e valores.  

Nesse sentido, partes de textos serão rejeitadas, ignoradas, incompreendidas, etc. 
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O contexto de resultados (efeitos): esse é o contexto de análise dos efeitos da política 

na sociedade, tendo como base seus resultados, com destaque para a preocupação com 

questões de justiça, igualdade e liberdade individuais. Segundo Ball (1994), há uma distinção 

entre efeitos de primeira ordem e de segunda ordem. Os efeitos de primeira ordem estão 

relacionados às mudanças na prática ou na estrutura e são evidentes em lugares específicos ou 

no sistema como um todo. Os efeitos de segunda ordem estão relacionados aos impactos 

dessas mudanças nos padrões de acesso social, oportunidade e justiça social.  

O contexto da estratégia política: refere-se a um conjunto de atividades sociais e 

políticas, necessárias para lidar com as desigualdades causadas pela política.  

Analisar um objeto de estudo nessa perspectiva, do ciclo contínuo de políticas, do 

macro ao micro, requer olhá-lo sob outro prisma, diferente de como a maioria das pesquisas 

tem analisado as políticas até então. Necessita compreender o objeto como um todo composto 

de partes interligadas e não de partes desconectadas e independentes, ou seja, analisar 

somente o processo de concepção da política; ou apenas os processos de implementação; ou, 

ainda, no que se refere somente aos impactos dessa política. Ball e Bowe destacam a 

importância de se compreender a complexidade do processo político  

 

No obstante, argumentaremos que el processo político es mucho más 
complexo de lo que parece y que se produce un “processo dialético” en el 
que puedem encontrarse conjuntados de modo más o menos impreciso 
“momentos” de legislación (la propia ley), documentación (procedente del 
NCC, el ministerio de Educación y Ciencia, etc.) y “puesta en práctica” (el 
trabajo de los maestros). (BALL; BOWE, 1998, p. 106) 
 

A separação entre as fases de geração e de implementação da política, em que uma se 

encontra desconectada da outra, de forma linear, segundo Bowe, Ball e Gold (1992), tem 

caracterizado a “perspectiva gerencial” no processo de política. Pesquisas em política que 

seguem este rumo nos deixam sem a devida noção de como as questões macro das políticas 

têm ligação com as questões micro (escolas e salas de aula) e fazem cumprir o poderoso 

propósito ideológico no qual teoria e prática são separadas e em que a primeira é privilegiada. 

 

[...] Indeed it seems to us that the image implicit in the conception of distinct 
and disconnected sets of policy makers and policy implementors actually 
serves the powerful ideological purpose of reinforcing a linear conception of 
policy in which theory and practice are separate and former privileged. [...] 
(BOWE, BALL e GOLD, 1992, p. 10) 
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Para os referidos autores, na análise das políticas é imprescindível entender a 

significância da política como texto e da política como discurso. No que se refere ao 

entendimento da política como texto, eles destacam, baseados em Hawkes (1977), que os 

textos podem ser divididos entre aqueles que permitem ao leitor contribuir com o que está 

escrito – “writerly” – e aqueles nos quais é impedida a participação do leitor, cabendo a ele 

somente aceitar ou rejeitar a ideia posta – “readerly”. No caso dos textos da política do tipo 

“writerly”, há uma síntese do que é novo junto ao que o leitor já sabia. Os leitores vão 

reescrevendo a política através da interação transformadora entre texto e leitor. 

Um outro aspecto a ser observado, segundo Ball e Bowe (1992), é que a formação da 

política não se encerra no momento legislativo, ou seja, com a normatização (leis, decretos, 

portarias). A partir do texto da política, os leitores procedem a uma pluralidade de leituras, 

podendo interpretá-lo, reinterpretá-lo, reformulá-lo de diversas maneiras, o que nos leva a 

compreender a política como discurso – um processo constituído de possibilidades e 

impossibilidades.   

Assim, os textos de política como conhecimento e prática, como discurso podem ser 

contestados. Os leitores, por sua vez, não absorvem inteiramente as ideias desses textos sem 

questioná-los, de forma que mesmo as políticas autoritárias não conseguem  impor nem 

controlar os sentidos dos seus textos, pois partes serão rejeitadas, ignoradas, não entendidas. 

Isto é, são interpretadas diferentemente. 

 

[...] Policies will be interpreted differently as the histories, experiences, 
values, purposes and interests which make up any arena differ. The simple 
point is that policy writers cannot control the meanings of their texts. Parts 
of the texts will be rejected, selected out ignored, deliberately 
misunderstood, responses may be frivolous.[...] (BOWE, BALL, GOLD, 
1992, p. 22) 

 

Textos de política são, normalmente, articulados à linguagem geral do público, às 

reinvidicações do senso comum e à razão política, pois, como influência, estão diretamente 

articulados a interesses estreitos e ideologias dogmáticas (Bowe, Ball e Gold, 1992, p. 20). 

Ball (2006), referindo-se às várias posições, estilos e preocupações nas pesquisas 

educacionais, chama a atenção para a diferença entre pesquisas “orientadas para políticas” e 

pesquisas “orientadas para a prática”. Afirma que  

[...] um grande conjunto de pesquisas sobre educação ou escolarização não 
se refere, de forma alguma, à política. Mas, em alguns desses estudos, a 
política pode ser pensada como uma ausência presente significante. Ela é 
ignorada ou teorizada “fora do quadro”. Isso é o que ocorre, particularmente, 
em pesquisas sobre sala de aula, professores e escolas que os tratam como 
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auto-determinados. Ou seja, como algo fora de seus contextos relacionais... 
(...) Essas pesquisas consideram a atividade de docentes ou os seus padrões 
de ensino como exclusivamente constituídos por princípios e preocupações 
educacionais não afetados e mediados pela nova economia moral do setor 
público.[...] (BALL, 2006, p. 19-20, grifo nosso) 

 

O autor se refere à “nova economia moral” para tratar do novo contexto global, 

resultado das transformações nas formas de provisão do setor público com a introdução de 

novas formas de regulação social. Explica que o Estado de Bem-estar Keynesiano (Welfare 

State) é substituído pelo Estado de Bem-estar Schumpeteriano em que impera uma retórica de 

flexibilidade e empreendedorismo, subordinado às forças do mercado como parte das políticas 

ideológicas neoliberais e aos princípios da globalização.  

 

[...] estamos a assistir ao desaparecimento gradual da concepção de políticas 
específicas do Estado Nação nos campos econômico, social, e educativo e, 
concomitantemente, o abarcamento de todos estes campos numa concepção 
única de políticas para a competitividade econômica, ou seja, o crescente 
abandono ou marginalização (não no que se refere à retórica) dos propósitos 
sociais da educação (BALL, 2001, p. 100). 

 

Nesse contexto, “os pontos-chave de ligação entre a reestruturação e a reavaliação (ou 

redirecionamento ético) do setor público são os discursos de excelência, efetividade e 

qualidade [...]” (BALL, 2006, p. 12). 

Ball chama a atenção para o fato de que essas mudanças, essas novas estratégias no 

âmbito da globalização e das políticas neoliberais, não representam estratégias de 

desregulação 

 

É importante dizer que, ver estes processos de reforma como simplesmente 
uma estratégia de des-regulação, é interpretá-las erroneamente. Na verdade, 
eles são processos de re-regulação; representam não propriamente o 
abandono por parte do Estado dos seus mecanismos de controle, mas sim o 
estabelecimento de nova forma de controle [...] (BALL, 2001, p. 104). 

 

Assim como a globalização é um processo de interpenetração do global no local, sem, 

no entanto, destruí-lo (GIDDENS, 1996), podemos compreender as políticas nacionais 

geradas nesse amplo contexto como um processo de “bricolagem”. 

 

[...] um constante processo de empréstimo e cópias de fragmentos e parte de 
idéias de outros contextos, de uso e melhoria das abordagens locais já 
tentadas e testadas, de teorias canibalizadoras, de investigação, de adoção de 
tendências e modas e, por vezes, de investimento em tudo aquilo que possa 
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vir a funcionar. A maior parte das políticas são frágeis, produtos de acordos, 
algo que pode ou não funcionar; elas são retrabalhadas, aperfeiçoadas, 
ensaiadas, crivadas de nuances e moduladas através de complexos processos 
de influência, produção e disseminação de textos e, em última análise, 
recriadas nos contextos da prática (BALL, 1994 apud BALL, 2001). 

 

2.3 As contribuições teóricas de Basil Bernstein 

 

A recriação das políticas no contexto da prática (BALL, 1994) está relacionada ao 

conceito de recontextualização do discurso de Basil Bernstein que vem sendo associado à 

abordagem do ciclo de políticas de Ball et al, como indicado anteriormente, sendo 

importantes para as pesquisas e análises das políticas, pois é a partir das reinterpretações dos 

textos das políticas, produzidos nos contextos macro, que podemos identificar como se 

estabelecem as relações entre  processos  de reprodução, resistência e mudança nos contextos 

micro.  

Além disso, outras contribuições e conceitos de Bernstein também têm sido muito 

úteis para a análise das políticas educacionais, como, por exemplo: o Discurso Pedagógico 

com suas regras distributivas, recontextualizadoras e avaliativas; as regras de reconhecimento 

e realização; e, no que tange ao princípio de recontextualização, os campos 

recontextualizadores oficial e pedagógico (BERNSTEIN, 1996). 

Bernstein, assim como Ball, preocupa-se com os muitos estudos que se ocupam, de um 

lado, com as questões macro da educação – as relações que se estabelecem com os sistemas 

político, econômico e cultural; e, de outro lado, com as questões micro – as relações que se 

estabelecem no âmbito das escolas, das salas de aula, mais ainda com aspectos intrínsecos ao 

processo de transmissão do que é transportado do exterior para o interior da escola (códigos), 

a partir de dados posicionamentos, numa relação determinada entre os sujeitos, como uma 

criação de regulações específicas no interior dos contextos (BERNSTEIN, 1996).   

Nesse âmbito, há espaço para se pensar o entendimento dos processos de 

aquisição/comunicação/troca simbólica (códigos elaborados/restritos), pelas interações entre 

classe social e cultura, pelos processos de recontextualização de conhecimentos e práticas, 

mediados pelos processos pedagógicos e interculturais, em que se articulam processos 

instrucionais (competências especializadas) e educativos de humanização, inserção crítica dos 

sujeitos nas culturas na sociedade e processos singulares de subjetivação no contexto das 

práticas. 
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Consoante Lopes (2005), a articulação entre os conceitos de Ball e Bernstein tem se 

evidenciado de forma bastante produtiva no entendimento das políticas, pelo entendimento 

comum do que vem a ser hibridismo, o que ambos vêm articulando em suas análises 

  

[...] O conceito de recontextualização, construído por Basil Bernstein em 
uma matriz  estruturalista, vem sendo associado por Ball ao entendimento 
das culturas híbridas, marcado pelas discussões pós-coloniais e 
pósestruturalistas. Apesar da incongruência que inicialmente pode ser vista 
entre conceitos de matrizes teóricas distintas, Ball vem desenvolvendo 
trabalhos no sentido de viabilizar a articulação desses conceitos (LOPES, 
2005, p. 52). 

 

Ou seja, a partir da compreensão das reinterpretações que sofrem os textos que 

circulam no meio educacional, desde o contexto de influência até o contexto da prática.  

 

[...] São orientações de agências multilaterais que se modificam ao serem 
inseridas nos contextos de Estados-nação; são orientações curriculares 
nacionais que são modificadas pela mediação de esferas governamentais 
intermediárias e das escolas; são políticas dirigidas pelo poder central de um 
país que influenciam políticas de outros países; são ainda os múltiplos textos 
de apoio ao trabalho de ensino que se modificam nos disciplinares. (LOPES, 
2005, p. 53). 

 

De acordo com Lopes (2005), Ball incorpora à recontextualização o entendimento da 

cultura pelo hibridismo, buscando entender as nuances e variações locais das políticas 

educacionais. Isto é, o hibridismo se configura a partir da ideia de uma mistura de lógicas 

globais, locais e distantes, sempre recontextualizadas. 

Assim, o PROEJA, destinado a um grupo específico (jovens e adultos marcados 

historicamente pela exclusão educacional e social) com fins de concretização de um direito 

que já lhes fora negado em idade própria, sofre aquelas influências e passa por transformações 

desde a sua definição e durante o desenvolvimento contínuo, entre a prática da política 

governamental e a prática institucional educativa, na concretização dos seus efeitos, quer 

político-sociais, quer pedagógicos.   

Dessa maneira, Bernstein nos auxiliou tanto em relação à compreensão do discurso 

pedagógico que se produz nessa relação política/prática como também na análise dos efeitos 

da política do PROEJA, relacionados às mudanças na prática pedagógica e na estrutura da 

escola e aos impactos dessas mudanças nos padrões de acesso social, oportunidade e justiça 

social (BALL, 1994). 
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Segundo Lopes (2003, p. 23), para Bernstein, a escola deve garantir três direitos nos 

níveis individual, social e político: 

 

O primeiro deles se refere ao desenvolvimento pessoal, à formação dos 
sujeitos e opera no nível individual. O segundo, que opera no nível social, 
diz respeito ao direito de ser incluído, que é diferente de ser absorvido, pois 
inclui autonomia. O terceiro, que opera no nível político, é o direito à 
participação, que inclui a possibilidade de participar na construção, 
manutenção ou mudança de ordem social. 

 

Tratar da inclusão social como efeito de segunda ordem (BALL, 1994) na análise de 

uma política requer que nos apropriemos de conceitos tais como igualdade e diferença, 

compreendendo as articulações existentes entre eles, principalmente no que se refere à 

exigência de reconhecimento da diferença e de uma redistribuição que permita a realização da 

igualdade. (BERNSTEIN, 1996; SANTOS, B.; NUNES, 2003). 

Essa discussão remete à ultrapassagem da compreensão do multiculturalismo que 

apenas “aceita, tolera ou reconhece a existência de outras culturas no espaço cultural onde 

domina” para o conceito de interculturalidade, que “pressupõe a existência, o reconhecimento 

recíproco e a disponibilidade para o enriquecimento mútuo entre várias culturas que partilham 

um dado espaço cultural.” (SANTOS; MENEZES, 2009, p. 09).   

Assim sendo, referimo-nos ao PROEJA como um espaço intercultural. Nessa 

compreensão, destacamos a importância da interculturalidade, quando se pensa a proposta 

pedagógica da instituição e como a cultura é selecionada, organizada, 

transmitida/transformada, ou para melhor dizer, como se explicam o sucesso e as situações de 

fracasso escolar dos alunos no processo de aprendizagem.  Segundo Santos, L. (2003, p.23), 

para Bernstein, as distorções existentes no sistema escolar são 

 

[...] decorrentes da forma como este sistema opera na distribuição de 
conhecimento, de recursos, de acesso e nas condições necessárias para que a 
aprendizagem ocorra. As desigualdades na distribuição desses elementos 
afetam os direitos ao desenvolvimento pessoal, à inclusão e à participação. 
[...] 

 

De acordo com Santos, L. (2003, p. 24), Bernstein trabalha com o pressuposto de que 

é grande a probabilidade de os alunos não usufruírem esses direitos na escola, terem origem 

em grupos sociais que não os usufruem na sociedade. Para ele, “[...] a classe social permanece 

como maior regulador na distribuição dos estudantes no que diz respeito ao sucesso e ao 

fracasso escolar.[...]” No entanto, Bernstein defende que o desempenho dos alunos não está 
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somente relacionado à estrutura social, mas, fundamentalmente, à forma como a escola lida 

com as hierarquias externas – de valores de classe e de outras diferenças - e ainda com as 

questões de ordem social.  

Segundo Apple (1999), as reflexões de Bernstein se iniciaram através da relação entre 

cultura e poder, ou para melhor dizer, das ligações entre escola, economia, cultura de classe e 

suas práticas significativas. 

Para Bernstein, é através das relações de classe que o poder se reproduz. Assim, sua 

“[...] categoria central de análise é o poder, e o assunto preponderante é como as relações 

sociais constituem relações de poder. [...]” (APPLE, 1999, p. 167).  

De influência durkheimiana e marxista, a teoria de Bernstein representa o mundo 

simbólico e do significado por um lado, e, por outro, o mundo do poder diferencial das 

classes. Então não vislumbra somente as questões econômicas, mas também as questões 

culturais.  

 

[...] Bernstein permite-nos ver a classe como uma categoria cultural e como 
uma categoria econômica. Neste processo, apresenta-nos uma imagem das 
fracções de classe agindo não só no seio da economia como também no 
centro das instituições políticas e culturais. Estas acções não se podem 
reduzir facilmente de acordo com as necessidades e os interesses do capital 
nem são mecanicamente determinadas pela economia. [...] 
[...] Nunca nos devemos esquecer que o seu destaque principal é 
consistentemente a (re)produção cultural. [...] (APPLE, 1999, p. 166-167) 

 

O conhecimento educacional e, com ele, as relações de dominação, para Bernstein, 

realizam-se através de três sistemas de mensagem: o currículo, a pedagogia e a avaliação. 

Apesar dos seus escritos iniciais terem se concentrado no currículo (o que conta como 

conhecimento válido), posteriormente passou a dar mais atenção às relações estruturais entre 

os conhecimentos e suas relações com os princípios de poder e controle – relações de 

dominação. Depois se preocupou mais com a pedagogia (o que conta como transmissão válida 

do conhecimento) e com a avaliação (o que conta como realização válida desse 

conhecimento) (SILVA, 2009a).  

Dessa forma, Bernstein passa a dar centralidade ao processo de comunicação 

pedagógica para, através das práticas discursivas, entender como a aprendizagem se 

desenvolve de forma seletiva e, em consequência disso, como as desigualdades educacionais 

são produzidas e justificadas. Pretende, assim, em sua teoria, compreender como a estrutura e 

a lógica do discurso fornecem os meios que transportam as relações externas de poder. Com 
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essa preocupação, vê a educação como um direito social e que, sendo assim, virá proporcionar 

o aperfeiçoamento pessoal, a inclusão e a participação política. 

Com isso, o referido autor introduz o dispositivo pedagógico destacando que não basta 

compreender as mensagens pedagógicas do ponto de vista institucional e ideológico, mas, 

sobretudo, do ponto de vista da gramática social subjacente à pedagogização do 

conhecimento. Ele postula que o dispositivo pedagógico se encontra sempre entre o poder e o 

conhecimento; e entre o conhecimento e formas de consciência. Assim, argumenta que, para 

compreendermos como se estabelecem a produção, a reprodução e a transformação das 

formas de consciência e prática, é necessário compreendermos “como a base social de uma 

dada distribuição de poder e os princípios de controle, de forma diferencial, reposicionam e 

oposicionam as formas de consciência e de prática.” (BERNSTEIN, 1996, p. 255). 

O dispositivo pedagógico, para Bernstein, constitui-se de três tipos de regras: 

distributivas, recontextualizadoras e avaliativas.  

 

[...] As regras distributivas regulam a relação  fundamental entre poder, 
grupos sociais, formas de consciência e prática e suas reproduções e 
produções. As regras recontextualizadoras regulam a constituição do 
discurso pedagógico específico. As regras de avaliação são constituídas na 
prática pedagógica.[...] (BERNSTEIN, 1996, p. 254). 

 

As regras distributivas regulam, controlam, ou, melhor dizendo, nos termos de 

Bernstein, marcam e especializam o que pode ser pensável ou impensável. Ou seja, essas 

regras regulam a especialização diferenciada da consciência para os diferentes grupos.  

As regras recontextualizadoras – o discurso pedagógico – consistem nas regras de 

comunicação especializada através das quais os sujeitos pedagógicos são seletivamente 

criados. “O discurso pedagógico é a comunicação especializada pela qual a 

transmissão/aquisição diferencial é efetuada.” É “[...] a regra que embute um discurso de 

competência (destrezas de vários tipos) num discurso de ordem social, de uma forma tal que o 

último sempre domina o primeiro” (BERNSTEIN, 1996, p. 258).  

Para o autor, há dois tipos de discurso: o instrucional, que transmite as competências 

especializadas e sua mútua relação; e o discurso regulativo, que cria a ordem, a relação e a 

identidade especializadas. 

Segundo Bernstein, é importante que compreendamos que o discurso pedagógico “ é 

um discurso sem um discurso específico. O discurso pedagógico é um princípio para apropriar 

outros discursos e colocá-los numa relação mútua especial, com vistas à sua transmissão e 
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aquisição seletivas”. O princípio que rege o discurso pedagógico é o princípio 

recontextualizador que,  

 

Seletivamente, apropria, reloca, refocaliza e relaciona outros discursos, para 
constituir sua própria ordem e seus próprios ordenamentos. Neste sentido, o 
discurso pedagógico não pode ser identificado com quaisquer dos discursos 
que ele recontextualiza. Ele não tem qualquer discurso próprio que não seja 
um discurso recontextualizador (BERNSTEIN, 1996, p. 259). 

 

Bernstein define os campos recontextualizadores como sendo o campo e o 

subconjunto estruturados. Afirma que as principais atividades dos campos 

recontextualizadores são criar, manter, mudar e legitimar: o discurso, a transmissão e as 

práticas organizacionais que regulam os ordenamentos internos do discurso pedagógico. O 

Campo Recontextualizador Oficial (CRO) é aquele dominado pelo Estado e seus agentes, 

política e administrativamente; e o Campo Recontextualizador Pedagógico (CRP) é 

constituído pelos educadores, departamentos de educação nas universidades, pelos periódicos 

especializados e fundações de pesquisa (MAINARDES, 2007; SANTOS, L., 2003). 

Na mesma lógica, Bernstein (1996, p. 272) divide o discurso pedagógico em: Discurso 

Pedagógico Oficial (DPO) - “as regras oficiais que regulam a produção, a distribuição, a 

reprodução, a inter-relação e a mudança dos textos pedagógicos legítimos (discurso), suas 

relações sociais de transmissão e aquisição (prática) e a organização de seus contextos 

(organização)”; e Discurso Pedagógico Local (DPL) - “regula o processo de reprodução 

cultural ao nível da contextualização inicial da cultura, essencialmente na família e nas 

relações entre grupos de colegas”.  

As regras de avaliação estão relacionadas à prática pedagógica. Bernstein considera 

que a prática pedagógica não reproduz necessariamente o discurso pedagógico; aquilo que é 

adquirido não é necessariamente aquilo que é transmitido. Elas avaliam “os discursos gerados 

pelas práticas manuais juntamente com os executores dessas práticas e os grupos sociais que 

elas pressupõem.” (BERNSTEIN, 1996, p. 284). 

Diante do exposto, é importante atentarmos para as formas distintivas de 

comunicação, as quais são reguladas pela prática pedagógica, pois 

 

As relações sociais regulam a forma de prática pedagógica e, assim, a 
categoria mensagem específica. A mensagem fundamental de uma prática 
pedagógica é a regra para a comunicação legítima. Assim, as relações sociais 
no interior da reprodução controlam os princípios de comunicação e, ao 
fazê-lo, regulam aquilo que chamaremos de contexto comunicativo 
(BERNSTEIN,1996, p. 55-56).  
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O conceito de prática pedagógica, para esse autor, é mais complexo do que 

comumente podemos observar nos demais autores. Para ele, a prática pedagógica é mais 

complexa, pois envolve outras relações nas quais ocorrem processos de produção e 

reprodução cultural, além da relação pedagógica propriamente dita – entre 

professores/educadores e alunos. Para ele, podem ser consideradas práticas pedagógicas as 

relações entre pais e filhos, médico e paciente, padres e fiéis, entre outras.   

De acordo com Bernstein (1996, p. 28), a relação pedagógica - que é subdividida em 

prática pedagógica como condutor cultural (como) e prática pedagógica como um conteúdo 

específico (o que) - é a base da reprodução ou transformação cultural. O autor considera que é 

através da prática pedagógica que as relações de classe 

 

geram, distribuem, reproduzem e legitimam formas distintivas de 
comunicação, as quais transmitem códigos dominantes e dominados, e que, 
no processo de adquirir esses códigos, os sujeitos são por eles 
diferentemente posicionados.[...] Em geral, desse ponto de vista, os códigos 
são dispositivos de posicionamento cultural culturalmente determinados. [...]  

 

As práticas pedagógicas, diz Bernstein (1996), são de dois tipos: pedagogias visíveis e 

pedagogias invisíveis. Nas pedagogias visíveis, as regras de ordem regulativa e discursiva são 

critérios explícitos de hierarquia/sequência/compassamento, são formas de transmissão com 

classificação e enquadramento fortes e se aproximam da prática pedagógica conservadora; e, 

nas pedagogias invisíveis, as regras de ordem regulativa e discursiva são critérios implícitos e 

se aproximam da prática pedagógica progressista. Em ambos os casos, essas práticas podem 

oscilar para uma prática pedagógica radical.  

Bernstein (1996) afirma que os pressupostos de classe variam então com o tipo 

pedagógico, já que “as práticas pedagógicas são condutores, transportadores culturais da 

distribuição de poder”. E independente de serem classificadas como pedagogias visíveis ou 

invisíveis, ou, ainda, de serem consideradas conservadoras ou progressistas, ambas carregam 

pressupostos de classe social. O autor argumenta que,  

 

[...] quer estejamos considerando a oposição entre a prática pedagógica 
conservadora e a progressista, quer a oposição entre a prática pedagógica 
orientada pelo mercado e aquela orientada pelo conhecimento, é provável 
que as desigualdades de classe existentes serão reproduzidas 
(BERNSTEIN, 2006, p. 94).  
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No entanto, complementa afirmando que nas pedagogias visíveis é maior a 

probabilidade da estratificação social. 

 

As pedagogias visíveis e suas modalidades atuarão para produzir diferenças 
entre as crianças: elas são necessariamente práticas estratificadoras de 
transmissão, uma conseqüência da aprendizagem, tanto para os 
transmissores quanto para os adquirintes.[...] As pedagogias invisíveis estão 
menos preocupadas em produzir diferenças estratificadoras explícitas entre 
os adquirentes porque elas estão aparentemente menos interessadas em 
comparar o texto do adquirinte com um padrão externo comum. [...] 
(BERNSTEIN, 2006, p. 104). 

 

Entretanto, o mesmo autor considera que “as relações sociais no interior da divisão 

social do trabalho têm o potencial de mudar aquela divisão”. Ou seja, que, apesar de o 

princípio da divisão social do trabalho limitar a realização das práticas, as mesmas contêm 

possibilidades de mudança na divisão social do trabalho. Daí a importância das práticas 

pedagógicas para a transformação cultural. 

Se as práticas pedagógicas, segundo Bernstein (1996), são de dois tipos - pedagogias 

visíveis e pedagogias invisíveis, conforme vimos anteriormente, as mesmas se apresentam 

também em três modalidades (lógica interna da prática pedagógica como condutor cultural) 

definidas pelo autor como regras: regras hierárquicas, regras de sequenciamento e regras 

criteriais. As regras hierárquicas (regras regulativas) se estabelecem entre o transmissor e o 

adquirente e são regras de conduta que estabelecem as condições para a ordem, o caráter e os 

modos de comportamento. As regras de sequenciamento (regras instrucionais ou discursivas) 

definem o que deve vir antes e o que deve vir depois (progressão) e implicam regras de 

compassamento, que é a velocidade esperada de aquisição num dado espaço de tempo. E as 

regras criteriais (regras instrucionais ou discursivas) são critérios que se esperam do 

adquirente, permitindo que o mesmo compreenda o que conta como uma comunicação.  

Os princípios hierárquicos, os princípios de comunicação e o contexto comunicativo 

contêm variações que Bernstein descreve através dos conceitos de classificação (poder) e 

enquadramento (controle). Classificação se refere às relações entre as categorias e ao nível de 

isolamento entre elas, e enquadramento se refere às práticas comunicativas.  

 

As regras de classificação e enquadramento traduzem as relações de poder e 
controle em práticas interativas e seus princípios comunicativos, juntamente 
com modos de resistência e oposição. Os conceitos de classificação (relações 
estruturais) e enquadramento (práticas interativas) foram desenvolvidos para 
traduzir as relações externas de poder/controle em relações de poder/controle 
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no interior das agências de reprodução cultural e produção social e entre 
elas. (BERNSTEIN, 1996, p.142) 

 

Concordando com Bernstein no que tange ao fato de as práticas pedagógicas conterem 

possibilidades de mudança e serem importantes para a transformação cultural, Morais, Neves 

e Pires (2004), em seus estudos sobre Bernstein, realizam pesquisas sobre as características 

sociológicas da prática pedagógica e suas relações com o desenvolvimento científico dos 

alunos para identificar as características da prática pedagógica que mais contribuem para o 

melhor aproveitamento científico dos alunos – sucesso dos alunos.   

 

[...] a análise sugere que quando a prática pedagógica é pobre ao nível do 
que é caracterizada, ao nível do como, por um fraco enquadramento nos 
critérios de avaliação, por uma forte classificação entre o espaço da 
professora e o espaço dos alunos e também por uma forte classificação nas 
relações intradisciplinares e por um forte enquadramento nas regras 
hierárquicas aluno-aluno, há um baixo nível de aprendizagem científica e um 
aproveitamento diferencial elevado entre os alunos. Ao contrário, quando há 
uma boa prática pedagógica ao nível do que e, ao nível do como, a prática é 
caracterizada por um forte enquadramento quanto aos critérios de avaliação, 
por uma fraca classificação entre o espaço da professora e o espaço dos 
alunos e também por uma fraca classificação nas relações intra-disciplinares 
e por um fraco enquadramento nas regras hierárquicas aluno-aluno, há um 
elevado nível de aprendizagem científica e um aproveitamento diferencial 
baixo entre os alunos (MORAIS; NEVES; PIRES, 2004, p. 15-16). 

 

As autoras concluem em suas pesquisas que o efeito da prática pedagógica pode 

sobrepor-se ao efeito do nível socioeconômico familiar dos alunos, no sentido da 

aprendizagem e do desenvolvimento, inclusive das competências cognitivas complexas, não 

necessitando, portanto, baixar o nível de exigência conceitual para o sucesso de todos os 

alunos.  

 

[...] o efeito da prática pedagógica se pode sobrepor ao efeito do nível sócio-
económico familiar dos alunos, mesmo quando o aproveitamento dos alunos 
se refere ao desenvolvimento de competências cognitivas complexas. Este é 
um resultado de extrema importância se considerarmos que é ao nível do 
desenvolvimento das competências cognitivas complexas que os alunos, 
particularmente os mais desfavorecidos, tendem a revelar maiores 
dificuldades. O facto de a prática pedagógica poder esbater diferenças a este 
nível, entre alunos sociologicamente diferenciados, mostra que não há 
necessidade de baixar o nível de exigência conceptual no processo de 
ensino-aprendizagem para que todas as crianças sejam bem sucedidas na 
escola. Pelo contrário, se a prática pedagógica possuir características 
favoráveis à aprendizagem de todas as crianças, elevar o nível de exigência 
conceptual constitui um passo crucial para que todas tenham acesso a um 
elevado nível de literacia científica e, consequentemente, tenham acesso ao 
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texto científico mais valorizado, quer pela comunidade científica, quer pela 
sociedade em geral (MORAIS; NEVES; PIRES, 2004, p. 20-21). 

 

As formas de comunicação e o discurso pedagógico nas práticas pedagógicas 

transmitem os códigos elaborados (universalistas) e os códigos restritos (particularistas), 

conforme podemos visualizar a seguir.  

 

Figura 01 - As formas de comunicação e o discurso Pedagógico nas práticas 

pedagógicas 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Bernstein (1996) 

 

É através dos códigos que “[...] a relação de poder mantém, reproduz e legitima as 

posições no interior de qualquer divisão social do trabalho: do modo de produção, da 

modalidade de educação, da família ou do gênero.” (BERNSTEIN, 1996, p.139).  

Os códigos regulam as relações entre os contextos (classificação) e no interior dos 

contextos (enquadramento).  

 

Bernstein, baseando-se em investigação empírica, estabeleceu as diferenças 
entre o código restrito da classe trabalhadora e o código elaborado da classe 
média. Os códigos restritos dependem do contexto e são particularistas 
enquanto que os códigos elaborados não dependem do contexto e são 
universalistas (MAINARDES; STREMEL, 2010, p. 37). 
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Retomando nosso pressuposto inicial de pesquisa - da prática pedagógica da EJA e, 

por conseqüência, do PROEJA, bem como a dificuldade dos docentes dos IFs no sentido de 

construírem saberes pedagógicos próprios para o desenvolvimento de sua atividade docente -  

e considerando os vários intervenientes, dentre eles, a política e os que a exercem na prática,  

apropriamo-nos de outros conceitos de Bernstein: os códigos e as regras de reconhecimento e 

regras de realização.   

 

[...] Os códigos de classe e suas modalidades são gramáticas semióticas 
específicas, as quais regulam a aquisição, a reprodução e a legitimação de 
regras fundamentais  de exclusão, inclusão e apropriação pelas quais e 
através das quais os sujeitos são seletivamente criado, posicionados e 
oposicionados. Essas regras, embora tenham origem na divisão social do 
trabalho e em suas relações sociais de produção material, não têm, 
necessariamente, as condições de sua reprodução cultural localizadas nessa 
divisão e nessas relações (BERNSTEIN, 1996, p. 72-73). 

 

O autor ainda explica que são os códigos que regulam as relações entre os contextos e 

no interior dos contextos, gerando as regras de reconhecimento e regras de realização.  

 

[...] As regras de reconhecimento criam os meios que possibilitam efetuar 
distinções entre os contextos e, assim, reconhecer a peculiaridade daquele 
contexto. As regras de realização regulam a criação e produção de relações 
especializadas internas àquele contexto. Ao nível do sujeito, diferenças no 
código implicam diferenças nas regras de reconhecimento e nas regras de 
realização.[...] (BERNSTEIN, 1996, p. 30). 

 

As regras de reconhecimento podem ser inapropriadas e, consequentemente, as regras 

de realização também inapropriadas; ou as regras de reconhecimento podem ser apropriadas, 

porém as regras de realização, inapropriadas (BERNSTEIN, 1996, p. 85). 

De acordo com Nascimento (2006, p. 04), os docentes podem dominar as regras de 

reconhecimento de um discurso considerado pelos seus idealizadores como inovador, por 

reconhecerem as principais implicações dessas mudanças nas suas práticas. E, no entanto, 

podem não dominar as regras de realização desse discurso se, na prática, revelarem “... 

dificuldades e contradições no processo de apropriação e refocalização desses princípios que, 

de certa forma, podem estar relacionadas às condições estruturais e contextuais que se 

expressam nos rituais e práticas cotidianas [...]. A referida autora nos ajuda a entender, após 

sua pesquisa sobre ciclos de aprendizagem, que a compreensão de como ocorre a prática 

pedagógica dos professores no processo de construção do saber escolar, especialmente da 

seleção e transformação dos conteúdos em aula, só poderá ocorrer a partir da reflexão sobre o 
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discurso pedagógico gerado em determinado contexto – no nosso caso, do PROEJA no IFPE -

, bem como do entendimento de como esse discurso está sendo recontextualizado, na prática 

em sala de aula, por esses/as professores/as. 

É nesse sentido que Morais e Neves (2005) propõem que, para a realização de uma 

análise em um contexto de formação de professores, com intuito de promover seu crescimento 

profissional, é importante proceder a uma avaliação fundamentada no desempenho dos 

professores em suas práticas pedagógicas, ou seja, entender como se configuram as regras 

de reconhecimento e as regras de realização. As práticas pedagógicas podem ser analisadas 

como textos (instrucionais e reguladores) que representam diversos níveis de desempenho do 

professor. As autoras afirmam que, para Bernstein, ter orientação específica de codificação 

em relação a uma determinada prática pedagógica - a aquisição de regras de reconhecimento e 

de realização (passiva e ativa) -, para um determinado contexto, é um aspecto fundamental 

para o sucesso dos aquisidores (alunos) relativamente a esse contexto. Nesse sentido, 

questionam: 

 

Mas o que significa ter orientação específica de codificação em relação a 
uma determinada prática pedagógica? De acordo com o modelo referido, 
significa que o professor possui: (a) regras de reconhecimento que lhe 
permitem reconhecer a especificidade do contexto dessa prática 
pedagógica, nos seus múltiplos aspectos, demarcando-o de outros possíveis 
contextos de prática pedagógica; (b) regras de realização passiva que lhe 
permitem seleccionar os significados/justificações apropriadas àquele 
contexto, demonstrando conhecer os princípios de como actuar/agir naquele 
contexto de prática pedagógica; (c) regras de realização activa que lhe 
permitem produzir o texto requerido, concretizando na sala de aula uma 
prática pedagógica com as características desejadas (MORAIS; NEVES, 
2005, p. 157). 

 

Dessa forma, segundo os mesmos autores, o desempenho do professor em 

determinada modalidade de prática pedagógica “pode assumir diferentes níveis de consecução 

consoante a sua orientação específica de codificação relativamente a cada uma dessas 

dimensões e relações [...]”, sob as influências dos contextos da produção de texto macro/ 

micro (global/local) e/ou no interior de cada um deles. 

Utilizamos Bernstein (2003) também para analisar o desempenho dos professores de 

acordo com os tipos e as modalidades de prática pedagógica que desenvolvem. Segundo o 

autor, existem dois modelos: os modelos de competência e os modelos de desempenho, que 

são caracterizados segundo os indicadores abaixo. 
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Quadro 01 - Modelos pedagógicos: competência e desempenho 

Indicadores Modelos de Competência Modelos de Desempenho 

Categoria discurso 
(fracamente classificado/ 
fortemente classificado) 

As regras de reconhecimento e 
elaboração de textos legítimos estão 
implícitas.  
Fracamente classificado 

As regras de reconhecimento e 
elaboração de textos legítimos são 
explícitas. 

 Fortemente classificado 

Categoria espaço 
(fracamente classificado/ 
fortemente classificado) 

Existem poucos espaços pedagógicos 
especialmente definidos, embora os 
locais facilitadores (por exemplo, um 
tanque de areia) possam ser claramente 
determinados. 
 
Fracamente classificado 

O espaço e as práticas pedagógicas 
específicas são nitidamente marcados e 
explicitamente regulados.  
 
Fortemente classificado 

Categoria tempo 
(fracamente classificado/ 
fortemente classificado) 

A dimensão do tempo da prática 
pedagógica é o tempo presente da 
perspectiva do adquirente. 
 

Fracamente classificado 

A dimensão do tempo da prática 
pedagógica é o tempo futuro. 
 

Fortemente classificado 

Orientação pedagógica 
para avaliação 
(presenças/ausências) 

Ênfase naquilo que está presente no 
produto do adquirente. 
Os critérios de avaliação do discurso 
instrucional são implícitos e difusos. 

Ênfase naquilo que está ausente 
(faltando) no produto do adquirente. 
Os critérios de avaliação são explícitos 
e específicos. O adquirente toma 
consciência de como reconhecer e 
realizar um texto legítimo. 

Controle pedagógico 
(implícito/explícito) 

O controle tende a ser inerente às 
formas personalizadas (que variam de 
aluno para aluno), que são realizadas 
em forma de comunicação com 
enfoque nas intenções, disposições, 
relações e reflexibilidade do 
adquirente.  
Classificações e enquadramentos 
implícitos. 

O discurso instrucional encerra os 
adquirentes em uma regulação 
disciplinadora que confere alta 
visibilidade a qualquer desvio. 
 
Classificações e enquadramentos 
explícitos. 

Texto pedagógico 
(adquirente/ 
desempenho) 

Revela o desenvolvimento da 
competência do adquirente, de modo 
cognitivo-afetivo ou social, e esses são 
os enfoques. Os modelos de 
competência são regidos pela lógica da 
aquisição. 

O texto pedagógico é essencialmente o 
texto que o adquirente produz, isto é, o 
texto pedagógico é o desempenho do 
adquirente. Esse desempenho é 
expresso por meio de notas. 
Os modelos de desempenho são 
regidos pela lógica da transmissão. 

Autonomia pedagógica 
(elevada /baixa-elevada) 

Esses modelos requerem um campo e 
um nível de autonomia elevado. Os 
recursos pedagógicos tendem a ser 
menos predeterminados na forma de 
livros didáticos ou rotinas de ensino. 
Os recursos geralmente são elaborados 
pelos professores e, para isso, é preciso 
ter autonomia. 

No caso das modalidades introvertidas, 
enquanto o discurso especializado 
constrói – isso lhe é autorizado – 
autonomia, qualquer prática 
pedagógica particular e o desempenho 
do adquirente subordinam-se à 
regulação externa do currículo, no que 
tange à seleção, à seqüência, ao ritmo e 
ao critério de transmissão. 
No caso das modalidades extrovertidas, 
a autonomia é nitidamente menor em 
virtude da regulação externa dos 
futuros do desempenho (exemplo: 
economia ou mercados locais). 

Fonte: Bernstein (2003, p. 81-87) 
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Os modelos apresentados acima se subdividem em modos. Os modelos de 

competência apresentam-se em três modos distintos: liberal/progressivista; populista e 

radical, que têm em comum um misto de emancipação e oposição, porém em graus diferentes 

e enfoques diferentes. São eles: 

 

Quadro 02 - Modelos pedagógicos de competência e seus modos 

Modo Liberal/Progressivista No primeiro modo (primeiro em termos históricos), as relações 
“similares a” localizam-se dentro do indivíduo e referem-se aos 
procedimentos que todos os indivíduos têm em comum. Esse modo se 
opunha ao que se considerava como formas de autoridade repressiva 
(geralmente na figura do homem) na família e na escola, assim como na 
indústria, e era emancipatório com respeito ao novo conceito de 
adquirente a ser realizado por práticas e controles pedagógicos 
apropriados. 

Modo Populista O segundo modo localiza relações “similares a” não dentro do indivíduo, 
mas dentro de uma cultura local (de classe, étnica, regional). A referência 
aqui é quanto à validade das competências comunicativas intrínsecas a 
uma cultura local, geralmente dominada. Esse segundo modo pressupõe 
uma oposição entre a prática pedagógica oficial predominante e as 
práticas e contextos pedagógicos locais. 

Modo Radical O terceiro modo localiza a competência dentro de um grupo ou classe 
dominada. Enfoca procedimentos intraindivíduos. Enfoca as 
oportunidades interclasses/grupos, materiais e simbólicas, para atenuar 
seu posicionamento objetivo e dominante. A prática e os contextos 
pedagógicos criados por esse modo pressupõem um potencial 
emancipatório comum a todos os membros do grupo. Isso pode ser posto 
em prática por meio de uma investigação, pelos próprios membros do 
grupo, daquilo que os torna necessariamente impotentes em 
circunstâncias de renovação pedagógica (Paulo Freire é um bom exemplo 
de criador desse modo). Esse modo é encontrado com mais frequência na 
educação informal de adultos. 

Fonte: Bernstein (2003, p. 87-89) 

  

Assim como os modelos de competência têm seus modos, os modelos de desempenho 

também se subdividem em modos: 

 

Quadro 03 - Modelos pedagógicos de desempenho e seus modos 

Modo Singulares Singulares são estruturas do conhecimento com um discurso 
especializado separado, com seu próprio campo intelectual de textos, 
práticas, regras de entrada, exames, licenças para exercer, outorga de 
certificações e punições (física, química, história, economia, 
psicologia, etc.). De modo geral, as disciplinas singulares são 
narcisistas, orientadas para seu próprio desenvolvimento, protegidas 
por limites e hierarquias fortes. 

Modo Regiões As regiões são construídas por meio da recontextualização das 
disciplinas singulares em unidades maiores, que operam tanto no 
campo intelectual das disciplinas como no campo da prática externa. 
As regiões são interfaces das disciplinas singulares e das tecnologias 
que elas tornam possíveis. Que disciplinas passam a fazer parte de 
uma região dependerá do princípio da recontextualização e sua base 
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social. 
Modo Genérico Apresenta os seguintes aspectos: 

1. Localização da recontextualização: os modos genéricos são 
elaborados e distribuídos fora, e de forma independente, dos campos 
da 
recontextualização pedagógica. Desenvolveram-se de acordo com 
uma metodologia especial de “competências” empregada no uso da 
análise funcional. 
2. Enfoque: os modos genéricos são basicamente dirigidos para 
experiências extraescolares, trabalho e “vida”. 
3. Localização: os modos genéricos são predominantemente, porém 
não exclusivamente, encontrados em cursos técnicos e 
profissionalizantes. 
4. Reconhecimento inadequado: os modos genéricos são produzidos 
por uma análise funcional das características subjacentes necessárias 
para a execução de uma habilidade, tarefa, prática ou características 
subjacentes e tácitas, identificadas como “competências” 
(desempenhos genéricos), ressonâncias apropriadas de um modelo de 
oposição, silenciam a base cultural das habilidades, tarefas, práticas e 
áreas de trabalho, originando um incipiente conceito de capacitação. 

Fonte: Bernstein (2003, p. 90-92) 

 

Bernstein (2003) considera que na reorganização do capitalismo há uma reconstrução 

de identidades que são definidas como descentradas, retrospectivas e prospectivas.  

 

Quadro 04 - Novas construções de identidades 

Identidades descentradas As identidades descentradas são construídas a partir de recursos locais. 
Elas usam recursos opostos com diferentes localizações, que servem de 
base para a construção dessas identidades. No caso da identidade 
descentrada instrumental, os recursos utilizados vêm do mercado, já a 
identidade descentrada terapêutica utiliza como oposição os recursos 
terapêuticos. 

Identidades retrospectivas As identidades retrospectivas apóiam-se nas grandes narrativas culturais 
ou religiosas, que servem de modelos. Elas usam como recursos as  
narrativas do passado que sejam capazes de fornecer modelos e critérios. 
A identidade retrospectiva fundamentalista pode ser elaborada com 
recursos religiosos fundamentalistas, ou com recursos nacionalistas e 
populistas, por recorrerem a explicações mitológicas de origem, 
pertencimento, evolução e destino. A identidade retrospectiva elitista 
é elaborada segundo os mecanismos da alta cultura, com construção e 
apropriação elitista. 

Identidades prospectivas As identidades prospectivas têm sua construção em recursos narrativos 
que criam uma recentralização da identidade e dar uma nova base 
coletiva à identidade. As identidades prospectivas são essencialmente 
voltadas para o futuro. Elas apontam para uma nova base de 
solidariedade voltada para aqueles a quem foi dado o direito de serem 
reconhecidos. Elas alteram a base de reconhecimento e de relação 
coletiva. São lançadas por movimentos sociais, por exemplo, aqueles que 
tratam de gênero, raça ou região. As identidades prospectivas estão 
engajadas na conversão, assim, estão envolvidas em atividades 
econômicas e políticas, para preparar o desenvolvimento de seu novo 
potencial. 

Fonte: Bernstein (2003, p.103-104, grifo nosso) 
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Pelo exposto, fica clara a importância de Stephen Ball e Basil Bernstein para a nossa 

pesquisa. No entanto, críticas são desenvolvidas relacionadas à junção desses dois autores por 

serem considerados de perspectivas teóricas diferenciadas: pós-estruturalismo e 

estruturalismo, respectivamente, embora os mesmos não se considerem enquadrados numa ou 

noutra. No que se refere à Bernstein, Mainardes (2010, p. 03), baseado em Sadovnik, 2001; 

Davies, 2003, Santos, 2003, afirma: 

 

A sociologia de Bernstein é considerada estruturalista, com fortes raízes 
durkheimianas. Possui, também, influências das tendências weberiana, 
marxista e interacionista. Além do mais, em alguns trabalhos busca 
estabelecer relações com as teorizações produzidas por Foucault, que 
também evidenciam os processos de controle e poder produzidos por meio 
dos discursos. Em virtude disso, o próprio autor realçava que seus escritos 
não poderiam se enquadrar em uma única perspectiva dentro do campo 
sociológico, reconhecendo que é influenciado por diferentes fontes, mas de 
maneira mais decisiva por Durkheim. 

 

A nosso ver, além do conceito de recontextualização que une os dois autores citados, 

ambos apresentam outros pontos em comum a saber: o entendimento das culturas híbridas, o 

interesse em basearem-se em teorias de gramática forte, consistentes, bem como em formular 

conceitos e categorias consistentes; a preocupação em desvelar os processos de reprodução 

das desigualdades sociais; uma identificação com as classes trabalhadoras; o interesse em 

compreender as consequências materiais e culturais das políticas educacionais sobre as classes 

sociais e a busca pela justiça social. 

Pretendemos, assim, esboçar um quadro teórico e analítico que nos permita reforçar 

nossa tese inicial de pesquisa de que é o não reconhecimento institucional do PROEJA 

como um espaço multicultural e intercultural permite, até certo ponto, que os docentes 

dos IFs apresentem dificuldades no sentido de construírem saberes pedagógicos 

específicos e sujeitos singulares na ação/realização - no desenvolvimento de sua atividade 

docente, o que os faz contribuir com a promoção da situação de fracasso dos alunos e, 

consequentemente, com uma nova exclusão da escola, contrariando assim o caráter 

inclusivo da política. Assim como levantar elementos para as análises que estamos nos 

propondo a realizar.   

Com base nos referidos autores e conceitos anteriormente mencionados, o próximo 

capítulo contextualiza o PROEJA no âmbito das políticas educacionais: de educação 

profissional, de educação de jovens e adultos (EJA) e de formação de professores para ambas 

as modalidades. 
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3 O PROEJA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
 

Neste capítulo está apresentado o PROEJA - Programa de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - em 

suas inter-relações com as políticas públicas educacionais, as quais se articulam para o 

desenvolvimento do Programa: as políticas de educação profissional, as políticas de formação 

de professores e as políticas de Educação de Jovens e Adultos. 

Com a finalidade de estabelecermos o estudo a que nos propomos, da 

recontextualização da política educacional do PROEJA na prática docente em sua relação 

com a formação continuada e com o currículo, faz-se necessário esclarecer sob que ótica 

estamos procedendo a tal análise. Sendo assim, entendemos que o PROEJA é uma ação de 

política de Educação Profissional.  Compreendemos, pois, que “toda ação pública, em 

qualquer nível que seja, e qualquer que seja o domínio a que se refere, entra no campo da 

análise das políticas públicas.” (MULLER, 2002, p. 14).  

Conforme explicitado anteriormente, apoiamo-nos no Ciclo de Políticas proposto por 

Stephen Ball, Richard Bowe e Ane Gold (1992). Essa abordagem nos permite desenvolver o 

estudo da política em questão, desde a sua elaboração até a sua efetivação, e é caracterizada 

por um ciclo contínuo constituído por três contextos políticos principais – contexto de 

influência; contexto da produção de texto; contexto da prática – e por dois contextos 

secundários - o contexto de resultados (efeitos) e o contexto da estratégia política (BALL, 

1994). 

É importante salientar também a concepção de política que embasou nossa análise, 

pois concordamos com Ball (1994) quando afirma que a forma como compreendemos o termo 

política influencia na forma de pesquisar e de interpretar os nossos achados. Assim, 

consideramos política como processo. Não como algo que está determinado, sem 

possibilidades de refração, que simplesmente é recebido e implementado. As políticas, 

segundo o referido autor, são, no contexto da prática, interpretadas e recriadas – 

recontextualizadas.  

A questão por nós é colocada no sentido de compreender a política educacional como 

  

policy – programa de ação, sendo um fenômeno que se produz no contexto 
das relações de poder expressas na politics – política no sentido da 
dominação – e, portanto, no contexto das relações sociais que plasmam as 
assimetrias, a exclusão e as desigualdades que se configuram na sociedade e 
no nosso objeto (AZEVEDO,  2001, p. 08). 
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Para tal compreensão, esse conceito é enriquecido com Muller (2002) quando afirma 

que, para a análise de uma “política”10, faz-se necessário lançar um olhar sobre a ação pública 

(policies) em seu conjunto, não estabelecendo um recorte na esfera política (polity) nem 

privilegiando algumas atividades políticas (politics) em detrimento de outras, o que torna 

importante situá-las nos seus contextos  de influência. 

 

3.1 O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na 

modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA) 

 
Nesta seção, apresentamos de forma descritiva e em termos gerais, o PROEJA, no que 

se refere aos objetivos, concepções, princípios, organização e financiamento do Programa. 

Não é nosso propósito proceder, nesse momento, à análise do Programa, mas fornecer 

subsídios para a compreensão das análises que faremos no decorrer desta tese. 

O PROEJA, conforme descrito no capítulo introdutório, é um Programa que visa 

integrar a Educação Profissional à Educação Básica (ensino fundamental e ensino médio) na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos. É, pois, destinado àqueles jovens e adultos 

com trajetórias educacionais interrompidas, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. 

De acordo com o Decreto nº 5.840/2006 que o regulamenta, os cursos e programas do 

PROEJA deverão considerar as características dos jovens e adultos atendidos e poderão ser 

oferecidos nas formas: I - formação inicial e continuada de trabalhadores; e II - educação 

profissional técnica de nível médio. Poderão ser articulados: I - ao ensino fundamental ou ao 

ensino médio, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador, no caso da 

formação inicial e continuada de trabalhadores; e II - ao ensino médio, de forma integrada ou 

concomitante, nos termos do art. 4o, § 1o, incisos I e II do Decreto no 5.154, de 2004.  

Nesse sentido, a partir da construção prévia de projeto pedagógico integrado único, 

inclusive quando envolver articulações interinstitucionais ou intergovernamentais, estas são as 

várias formas de oferecimento e articulação: 

• Educação profissional técnica integrada ao ensino médio na modalidade de educação 

de jovens e adultos. 

                                                 
10 O termo política “... cobre ao mesmo tempo, a esfera da política (polity), a atividade política (politics) e a ação 
pública (policies). A primeira faz distinção entre o mundo da política e a sociedade civil, podendo a fronteira 
entre os dois, sempre fluida, variar segundo os lugares e as épocas; a segunda designa a atividade política em 
geral (a competição pela obtenção de cargos políticos, o debate partidário, as diversas formas de mobilização...); 
a terceira acepção, enfim, designa o processo pelo qual são elaborados e implementados programas de ação 
pública, isto é, dispositivos político-administrativos coordenados em princípio em torno de objetivos explícitos.” 
(MULLER, p.11, 2002) 
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Educação profissional técnica concomitante ao ensino médio na modalidade de 

educação de jovens e adultos. 

• Formação inicial e continuada ou qualificação profissional integrada ao ensino 

fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos. 

Formação inicial e continuada ou qualificação profissional concomitante ao ensino 

fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos. 

• Formação inicial e continuada ou qualificação profissional integrada ao ensino médio 

na modalidade de educação de jovens e adultos. 

Formação inicial e continuada ou qualificação profissional concomitante ao ensino 

médio na modalidade de educação de jovens e adultos. 

 

Os cursos e programas do PROEJA, segundo o referido decreto, devem ser oferecidos 

cumprindo as seguintes cargas horárias: 

 

Art. 3o Os cursos do PROEJA, destinados à formação inicial e continuada de 
trabalhadores, deverão contar com carga horária mínima de mil e quatrocentas horas, 
assegurando-se cumulativamente: 
I - a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para formação geral;  
II - a destinação de, no mínimo, duzentas horas para a formação 
profissional. 
Art. 4o Os cursos de educação profissional técnica de nível médio do PROEJA 
deverão contar com carga horária mínima de duas mil e quatrocentas horas, 
assegurando-se cumulativamente: 
I - a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para a formação geral; 
II - a carga horária mínima estabelecida para a respectiva habilitação profissional 
técnica;  
III - a observância às diretrizes curriculares nacionais e demais atos normativos do 
Conselho Nacional de Educação para a educação profissional técnica de nível 
médio, para o ensino fundamental, para o ensino médio e para a educação de jovens 
e adultos. (BRASIL, 2006a) 

 

De acordo com o Documento Base11, são concepções e princípios do PROEJA: 

 
Quadro 05 - Concepções e Princípios do PROEJA 

 
CONCEPÇÕES PRINCÍPIOS 

• Uma formação que se constitua 
efetivamente direito de todos. 

 
• Uma educação continuada de cunho 

profissional para além da educação 
básica, ou seja, possibilidades educativas 
ao longo da vida. 

• Papel e compromisso que entidades 
públicas integrantes dos sistemas 
educacionais têm com a inclusão da 
população em suas ofertas educacionais. 

 
•  Inserção orgânica da modalidade EJA 

integrada à educação profissional nos 

                                                 
11 O discurso pedagógico do Documento Base do PROEJA será analisado no capítulo 5. 
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• O rompimento com a dualidade estrutural 

cultura geral versus cultura técnica.  
 

• A concepção de uma política, cujo 
objetivo da formação está fundamentado 
na integração de trabalho, ciência, 
técnica, tecnologia, humanismo e cultura 
geral. 
 

• Uma educação básica sólida, em vínculo 
estreito com a formação profissional, ou 
seja, a formação integral do educando.  
 

• Uma sólida formação de professores para 
atuar nessa esfera que é um campo 
específico de conhecimento.  

sistemas educacionais públicos. 
 

•  A ampliação do direito à educação 
básica, pela universalização do ensino 
médio. 
 

•  O trabalho como princípio educativo. 
 

•  A pesquisa como fundamento da 
formação do sujeito contemplado nessa 
política. 

 
• Consideração das condições geracionais, 

de gênero, de relações étnico-raciais 
como fundantes da formação humana e 
dos modos como se produzem as 
identidades sociais.  

 
Fonte: Elaboração própria a partir do Documento Base do PROEJA (BRASIL, 2006a) 

 
O PROEJA pode ser adotado pelas instituições públicas dos sistemas de ensino 

estaduais e municipais e pelas entidades privadas nacionais de serviço social, aprendizagem e 

formação profissional vinculadas ao sistema sindical (“Sistema S”), mas deve ser oferecido, 

prioritariamente, pela rede de instituições federais de educação profissional. 

No que tange ao financiamento, os recursos do PROEJA para os municípios podem 

advir de uma transferência legal automática do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação Básica - FUNDEB, Lei 11.494, de 20/06/2007, conforme estabelece o Artigo 10. 

 

Artº 10. A distribuição proporcional de recursos dos fundos levará em conta 
as seguintes diferenças entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento 
de ensino de educação básica: XVII – educação de jovens e adultos 
integrada à educação profissional de nível médio, com avaliação no 
processo. (BRASIL, 2007a) 
 

Já os Estados, podem receber recursos do FUNDEB, bem como do Programa Brasil 

Profissionalizado, instituído pelo Decreto 6.302, de 12/12/2007, criado pela SETEC para 

fomentar a oferta de Educação Profissional nos Estados. 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica recebe recursos da 

SETEC por meio da Ação 12.363.1062.6358.0001, de fomento à capacitação de recurso 

humano da Rede Federal, e de recursos diretos do Tesouro Nacional para as matrículas de 

PROEJA técnico. 
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3.2 Contextualizando as políticas de educação profissional 

 

Feito esse esclarecimento inicial sobre o PROEJA, passamos à contextualização do 

PROEJA no âmbito das políticas educacionais, considerando as inter-relações entre os 

contextos do ciclo de políticas a que se refere Ball (1994).  

 

3.2.1 O contexto de influência internacional e nacional/local das décadas de 1990 e 2000 

 

Para compreendermos os contextos de influência internacional e nacional/local do 

PROEJA, faz-se necessário retrocedermos à década de 1990 e situá-lo no âmbito das políticas 

de educação profissional. A partir daí, seguiremos as orientações de Mainardes (2007)12, com 

suas questões norteadoras para a aplicação da abordagem do “ciclo de políticas”.  

O contexto de transformações geopolíticas e macroestruturais no qual emergem as 

políticas dos anos 2000 tem início na década de 1990 no Brasil. Trata-se de um cenário, 

denominado por Santos, B. (2002) de globalização (ou globalizações) e que terá fortes 

influências nas formulações das políticas nos anos 1990 e 2000. Esse fenômeno é 

caracterizado por uma intensa interação transnacional, através da globalização de sistemas de 

produção e de transferências financeiras; da revolução das tecnologias e da disseminação em 

escala mundial de informações e imagens através dos meios de comunicação social; da erosão 

do estado nacional; da redescoberta da sociedade civil; do protagonismo de empresas 

financeiras e multilaterais; do deslocamento de pessoas e de novas práticas culturais, entre 

outros.  

 

a globalização é muito mais que [...] um reflexo da cultura ocidental, 
baseada cognitivamente em torno de um conjunto particular de valores que 
penetram em todas as regiões da vida moderna [...] é um conjunto de 
dispositivos político-económicos para a organização da economia global, 
conduzido pela necessidade de manter o sistema capitalista mais do que 
qualquer outro conjunto de valores. A adesão aos seus princípios é veiculada 
através da pressão econômica e da percepção do interesse nacional próprio 
(DALE, 2004, p. 436). 

  

O referido autor argumenta que a globalização é construída através de três conjuntos 

de atividades relacionadas entre si - econômicas, políticas e culturais - e que  

 

                                                 
12 Questões norteadoras para a aplicação da abordagem do “ciclo de políticas”. (MAINARDES, 2007, p. 231) 
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Estes podem ser caracterizados como hiper-liberalismo, governação sem 
governo e mercadorização e consumismo, respectivamente. Trata-se de um 
processo complexo e frequentemente contraditório que se centra em torno 
dos três principais agrupamentos de estados, “Europa, “América” e “Ásia”. 

 

Segundo Ianni (1996, p.16): 

 
A globalização do mundo abre outros horizontes sociais e mentais para os 
indivíduos, grupos, classes e coletividades; nações e nacionalidades; 
movimentos sociais e partidos políticos; correntes de opinião pública e 
estilos de pensamento. As condições e as possibilidades da cultura e da 
consciência já envolvem também a sociedade global. Tudo o que continua a 
ser local, provinciano, nacional e regional – compreendendo identidades e 
diversidades, desigualdades e antagonismos – adquire novos significados, a 
partir de horizontes abertos pela emergência da sociedade global.  

 

No debate sobre os efeitos da globalização, alguns autores defendem que a mesma não 

chega a destruir contextos locais, mas os reconstrói através de uma interpenetração e 

interconexão de ideias, valores, cultura (GIDDENS, 1996, p. 367). 

Nesse contexto global, o Estado passa a ser reestruturado e subordinado às forças do 

mercado, através das políticas ideológicas do neoliberalismo, que emergem afirmando ser 

essa a única via possível da sociabilidade humana. Segundo Anderson (1995), o 

neoliberalismo não atingiu o seu objetivo primordial, que é a revitalização econômica do 

capitalismo avançado; no entanto, há de se reconhecer que o mesmo alcançou êxito num grau 

que seus fundadores jamais sonharam: a hegemonia política e ideológica. 

  
Essa hegemonia atua na base de um consenso neoliberal que não está 
somente no plano das idéias, mas que foi subscrito em meados da década de 
80 pelas economias desenvolvidas como um roteiro a ser seguido, 
abrangendo o futuro da economia mundial, as políticas de desenvolvimento e 
o papel do Estado na economia (GOUVEIA, 2005).  

 

De acordo com Santos (2002, p. 31), esse consenso neoliberal (O Consenso de 

Washington) dá sustentabilidade à globalização principalmente no que se refere ao seu caráter 

econômico, guiando as reformas econômicas nos anos 1990 nos países de Terceiro Mundo, 

conforme com o que “Washington” e as suas organizações (FMI, Banco Mundial) 

consideravam como medidas consensuais para superar a grande crise econômica e social que 

se alastrava. O referido autor destaca três aspectos como sendo as principais inovações 

institucionais: restrições drásticas à regulação estatal da ou na economia, novos direitos de 

propriedade internacional para investidores estrangeiros e subordinação dos estados nacionais 

às agências multilaterais (Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Organização 
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Mundial do Comércio). Para a superação da crise, o caminho seria a reforma dos aparelhos de 

Estado que deveriam se adequar à nova ordem mundial. A fórmula keynesiana do Estado de 

Bem-estar Social já não servia; fazia-se necessário um novo modelo de regulação social em 

que a diminuição da intervenção do Estado fosse a condição para a reversão da crise e para a 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Esse modelo de regulação social se reflete 

também na regulação das políticas educativas. 

 

Na realidade, tais medidas, implantadas em contexto de reformas que muitas 
vezes extrapolam o setor educacional, surgem como supostas soluções 
técnicas e políticas para a resolução de problemas de ineficiência 
administrativa dos sistemas escolares ou da busca por racionalização dos 
recursos existentes para a ampliação do atendimento, vindo ainda 
acompanhadas da idéia de transparência (prestação de contas e demonstração 
de resultados) e de participação local. De uma maneira geral, têm 
acompanhado a tendência de retirar cada vez mais do Estado seu papel 
executor e transferir para a sociedade - esta muitas vezes traduzida de forma 
simplificada como o mercado - a responsabilidade pela gestão executora dos 
serviços, alterando a relação com o público atendido (OLIVEIRA, 2005, p. 
763). 

 

Um novo modelo de regulação, de controle, surge após a crise dos anos 1970, toma o 

centro, ao mesmo tempo que começa a perder força o modelo intervencionista, de 

interposição e ingerência do Estado. Segundo Azevedo e Gomes (2009), apesar de os termos 

regulação e intervenção apresentarem-se como sinônimos, na análise das políticas estão 

relacionados ao contexto no qual essas políticas emergem. Assim, mesmo que se possa 

considerar que os termos regulação e des-regulação são formas assumidas pela própria 

intervenção, a noção de regulação está fortemente associada ao contexto de políticas 

neoliberais, bem como a noção de intervenção está relacionada ao liberalismo. 

Ball (2004) denomina esse novo modelo de acordo político do Pós-Estado da 

Providência.  

 

Ou seja, trata-se da emergência de um novo conjunto de relações sociais de 
governança e “de novas distribuições funcionais e graduais/hierárquicas de 
responsabilidades” (Dale, 2002). Essa novidade surge das mudanças nos 
papéis do Estado, do capital, das instituições do setor público e dos cidadãos 
e nas suas relações entre si, ou do que Cerny (1990) chama de a “arquitetura 
mutável das políticas”. (BALL, 2004, p. 1106). 

 

Para o referido autor, o gerencialismo - uma nova forma de gerenciamento - tem sido o 

mecanismo central da reforma política e da reengenharia cultural do setor público nos últimos 

anos, representando uma nova forma de poder. Esse gerencialismo busca incutir na alma do 
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trabalhador uma nova forma de ser baseada na performatividade – “uma tecnologia, uma 

cultura e um método de regulamentação que empregam julgamentos, comparações e 

demonstrações como meios de controle, atrito e mudança.” (BALL, 2005, p. 543). 

Nesse contexto, o discurso da globalização tem sido utilizado para justificar as 

reformas no Brasil e no mundo, sobretudo as educacionais. Para Dale (2004), as análises da 

relação entre a globalização e a educação têm sido reduzidas à correlação entre globalização e 

reformas em diversos países, do que ele discorda. Assim, propõe uma teoria13 efetiva dos 

efeitos da globalização sobre a educação que possa  

 

(a) especificar a natureza da globalização, (b) indicar claramente o que é que 
se quer dizer com “educação” e (c) especificar como é que a globalização 
afecta a educação, quer directamente, de forma identificável, e 
indirectamente, quer, e por consequencia, especificando outras mudanças 
que possa trazer no seu próprio interior ou no sector da educação (DALE, 
2004, p. 425). 

  
 

Também em nível de educação, estabeleceu-se a relação entre globalização, reformas 

educativas e agências de financiamento internacional. De acordo com Oliveira (2003), as 

agências multilaterais (agências de financiamento internacional) - com destaque para o Banco 

Mundial - vêm interferindo, recomendando, determinando as políticas educacionais. Segundo 

o autor, o Banco Mundial investe mais na área social, sobretudo na área educacional, visando 

ao processo de expansão do capital. 

 

Dentre as áreas setoriais de cunho social, uma das que recebem maior 
atenção é a educacional. Estes investimentos no setor educativo têm como 
justificativa a necessidade de as nações promoverem o reordenamento do seu 
sistema educacional de forma a criar um quadro mais qualificado de 
trabalhadores, impulsionando, assim, o desenvolvimento econômico 
(OLIVEIRA, 2003, p. 48). 

 

No caso dos países latino-americanos, Oliveira (2010) explica que foi estabelecido, no 

início da década de 1990, um grande consenso na educação, a partir de orientações do Banco 

Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Comissão Econômica 

para a America Latina e o Caribe (CEPAL). Em decorrência desse consenso, foi criado, em 

1995, o IBERFOP (Programa Ibero-americano de Cooperação para o Desenho da Formação 

                                                 
13 Para maior aprofundamento ver DALE, Roger. Globalização e educação: demonstrando a existência de uma 
“cultura educacional mundial comum” ou localizando uma “agenda globalmente estruturada para a educação”. 
Educação e Sociedade, Campinas, vol. 25, n. 87, p. 423-460, maio/ago. 2004. 
 



62 
 

Profissional), que objetivava favorecer o processo de cooperação entre esses países, com 

vistas a atender aos interesses do setor produtivo, através de um modelo comum de formação 

profissional – formação por competências - que assegurasse a empregabilidade.  

 

Argumenta-se que o receituário comum seguido por esses países expressou a 
construção de um consenso que objetivou assegurar o processo de 
reprodução do capital em escala ampliada e favorecer a constituição de uma 
nova lógica cultural, na qual a meritocracia e o empreendedorismo afirmam-
se como explicações para o sucesso dos indivíduos (OLIVEIRA, 2010, p. 
25). 

 

Sobre o IBERFOP, o referido autor argumenta, após pesquisa, que o seu surgimento 

somente se deu depois que a maioria dos países latino-americanos já havia realizado suas 

reformas educacionais. Ou seja, o consenso educacional com vistas à ampliação e reprodução 

do capital impulsionou os países a realizar mais rapidamente suas reformas educacionais sem, 

no entanto, esperar por discussões mais aprofundadas ou diretrizes que orientassem a 

educação profissional. Concordamos com o autor no que tange às influências dessas agências 

nas políticas sociais e educacionais no Brasil. Os estudos e as pesquisas evidenciam isso. 

Outros autores também reconhecem a influência que exercem as agências 

internacionais e nacionais de financiamento e chamam a atenção para a importância de 

levarmos em consideração tal influência na análise e compreensão das políticas (BALL, 1992; 

MAINARDES, 2007). No entanto, vale destacar que “essas influências são sempre 

recontextualizadas e reinterpretadas nos contextos nacionais e locais.” (MAINARDES, 2007, 

p. 96).   

Dessa maneira, considerar que somente as agências internacionais desempenham 

papel crucial “enquanto veículos de mensagem da cultura mundial, que, em um dado nível, 

tenderá a ser unificada”, é superestimar as forças econômicas que operam supra e 

transnacionalmente para romper, ou ultrapassar, as fronteiras nacionais, ao mesmo tempo que 

reconstroem as relações entre as nações – “agenda globalmente estruturada para a educação”14 

(DALE, 2004). É também compreender as políticas de forma determinista e autoritária, não 

levando em consideração as relações de influência entre  o global, o nacional e o local, nem os 

grupos e sujeitos que atuam nos diferentes espaços buscando legitimar suas propostas.  

                                                 
14 Baseia-se em trabalhos recentes sobre economia política internacional (por exemplo, Cox,1996; Mittelman, 
1996; Hettne, 1996) que encaram a mudança de natureza da economia capitalista mundial como a força directora 
da globalização e procuram estabelecer os seus efeitos, ainda que intensamente mediados pelo local, sobre os 
sistemas educativos. (DALE, 2004, p. 426) 
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Arruda (2011, p. 94), baseada em Ball (1992), aponta que a propagação de influências 

internacionais e nacionais pode ser compreendida de duas maneiras:  

1)    através de redes políticas e sociais que envolvem a circulação de ideias, o processo 

de empréstimo de políticas e das “soluções” apresentadas no mercado político e 

acadêmico pelos grupos e indivíduos, etc.;  

2)    por meio das recomendações propostas pelas agências internacionais e nacionais 

que exercem influência sobre o processo de criação das políticas.  

 
É, portanto, nesse contexto de influências internacionais que se engendram as 

reformas educacionais brasileiras a partir da década de 1990, dentre elas, a Reforma da 

Educação Profissional através do Decreto nº 2.208/1997 que separou o ensino profissional e o 

ensino médio; e, sucessivamente, o Decreto nº 5.154/2004 que possibilitou a (re)articulação 

entre esses ensinos e os Decretos nº 5.478/2005 e nº 5.840/2006, referentes ao PROEJA. 

No que concerne à compreensão do contexto de influência nacional/local em sua 

estreita relação com o contexto de influência internacional do PROEJA, como política do 

governo Luis Inácio Lula da Silva (doravante Lula), é necessário identificarmos de que forma 

se estabeleceram as políticas para a educação profissional no governo Fernando Henrique 

Cardoso (Doravante FHC), o qual se iniciou em janeiro de 1995 e terminou em janeiro de 

2003.  

Assim, identificamos vários aspectos: o porquê de a política ter surgido naquele 

momento; a relação entre as influências globais/internacionais e as influências 

locais/nacionais a que interesses veio atender; quais foram os discursos utilizados; quais os 

grupos envolvidos e quais as suas diferentes versões de política (MAINARDES, 2007). 

A reforma da educação profissional da década de 1990 (REP/90), do governo FHC, 

veio atender às novas exigências do mercado de trabalho num cenário de reestruturação 

produtiva, de políticas neoliberais - recomendadas pelas agências multilaterais de 

financiamento (OLIVEIRA, 2003), de reestruturação do Estado e de capitalismo globalizado.  

O governo FHC incorporou o discurso neoliberal de adequação à nova ordem mundial 

através de um novo modelo de regulação social, em que a diminuição da intervenção do 

Estado (Estado mínimo) fosse condição para a reversão da grande crise social que assolava o 

mundo, sobretudo nos países subdesenvolvidos.  

As políticas públicas, inclusive as educacionais, passaram a seguir a mesma lógica e o 

mesmo discurso assentados na flexibilidade administrativa, na racionalização dos custos, na 
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descentralização de serviços e atendimentos, entre outros. Essas seriam também condições e 

formas de reverter a crise educacional brasileira. 

No âmbito educacional, o governo FHC teve como característica básica a restauração15 

da dualidade educacional quando separou o ensino médio da educação profissional através do 

Decreto Nº 2.208/1997, tendo este sido o marco do autoritarismo da reforma, desde a sua 

concepção até a implantação das mudanças.  

Nesse cenário, Luís Inácio Lula da Silva se apresenta como candidato de oposição 

pelo Partido dos Trabalhadores (PT), rechaçando a política e as práticas do governo FHC. 

Eleito em 2002 e iniciando o mandato em janeiro de 2003, tinha o desafio de tornar realidade 

o que havia proposto em campanhas.  

Segundo Sader (2004), num balanço do primeiro ano do governo Lula, o PT 

encontrava-se numa situação nova: um governo marcado por decepções16 e resistências dentro 

do próprio partido, com o agravante de ter alterado suas posições históricas e dado 

continuidade à política econômica de FHC. O presidente Lula, enquanto representante do 

Governo, adquiriu feridas com o movimento social, foi acusado de um deslocamento para o 

centro-direita e de ter uma administração conservadora.  

Mesmo assim, o seu discurso era de rompimento com a política do governo anterior, 

não subordinando a política educacional às determinações do mercado globalizado. Defendia 

uma política pública educacional coerente com as diretrizes de um novo Projeto de 

Desenvolvimento Nacional (BRASIL, 2003). Ainda na avaliação de Sader (2004), 2004 seria 

o ano em que o governo Lula teria uma dura luta social e ideológica para resgatar a prioridade 

social.  

É nesse contexto que é promulgado o Decreto Nº 5.154/2004, o qual pressupunha 

“uma cara nova” para a educação profissional quando vinha permitir novamente a integração 

entre o ensino médio e o profissional/técnico. E, como consequência, é instituído o PROEJA, 

ampliando essa integração quando inclui a modalidade EJA.  

 

                                                 
15 Antes disso, a Lei 5692/1971 – que reformulou os ensinos de 1º e 2º graus - havia instaurado um sistema único 
de ensino em forma de profissionalização compulsória.  

16 Denúncias e escândalos envolvendo integrantes do alto escalão do PT. 
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3.2.2 O contexto de produção de textos PROEJA e suas inter-relações com o contexto de 

influência e o contexto da prática 

 

Nesta seção, objetivamos compreender como foi constituído o contexto da produção 

de textos (BALL, 1992, 1994) - leis, documentos, discursos - da política educacional do 

PROEJA. Para tanto, faz-se necessário identificarmos os seguintes aspectos: quando se 

iniciou a construção do texto da política; quais os grupos interessados e/ou excluídos, bem 

como quais as ‘vozes presentes’ e as ‘vozes ausentes’ no processo de produção dos textos; se 

houve consensos; quais os textos principais e secundários; quais os discursos e as idéias-

chave predominantes; se há no texto influências de agendas globais, internacionais, nacionais 

ou de compromissos partidários; se a linguagem do texto é writerly (aquele em que é 

permitida a participação e contribuição do leitor)  ou readerly (aquele em que o leitor não 

participa) (MAINARDES, 2007). 

Podemos considerar que a construção do texto da política se iniciou em 2003, no 

primeiro ano de mandato do governo Lula, através de discussões e embates que geraram o 

Decreto nº 5.154/2004. Vale salientarmos que tal legislação recebeu influência e é decorrência 

de outros textos da política educacional nacional, quando já previam formas de integração da 

Educação Profissional com a Educação de Jovens e Adultos. 

Prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9.394/1996, em seu 

artigo 37 que 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 
médio na idade própria. 

§ 3o  A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 
preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. 
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) (BRASIL, 1996). 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE) - 2000 a 2010 - quando dispõe em seus 

objetivos e metas de nº 15 e de nº 20. 

 

15) Sempre que possível, associar ao ensino fundamental para jovens e 
adultos a oferta de cursos básicos de formação profissional. 
22) Articular as políticas de educação de jovens e adultos com as de proteção 
contra o desemprego e de geração de empregos (BRASIL, 2000). 
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A partir dessas diretrizes gerais, podemos considerar como bases legais do PROEJA 

os textos primários que são: o Decreto nº 5.154/2004, o qual veio restabelecer, entre outras 

ações, a integração da educação profissional com o ensino médio; o Decreto nº 5.478/2005 

(revogado), que instituiu, no âmbito das instituições federais de educação tecnológica, o 

Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos – PROEJA; e o decreto Nº 5.840/2006 (em vigor), que 

instituiu, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA.  E como 

textos secundários, os documentos base do PROEJA (primeira e segunda versões) que 

estabelecem o referencial para oferta de cursos PROEJA.  

Obviamente, como toda legislação (textos da política) é o resultado de embates entre 

grupos representados no poder (contexto de influências), o processo de integração ou, para 

melhor dizer, a política de integração curricular da educação profissional no governo Lula não 

foi instituída de forma linear. Faz-se necessário, então, compreendermos as inter-relações 

entre os contextos de influência e da produção dos textos (BOWE; BALL; GOLD; 1992) 

nesse processo, percebendo suas articulações e imbricações. 

A possibilidade do ensino integrado (técnico e médio) na educação profissional, 

inicialmente através do Decreto nº 5.154/2004, foi uma resposta às promessas de campanha 

do primeiro governo Lula, como forma de se colocar ao lado dos setores progressistas na luta 

pela hegemonia nesse campo da educação (FRIGOTTO, CIAVATA; RAMOS, 2005b).  

O referido grupo defendia a escola única e politécnica numa perspectiva gramsciana, 

ideia presente no pensamento acadêmico e nas entidades civis organizadas, desde a época das 

discussões em torno da LDB 9.394/1996, a qual influenciou o debate público no Congresso 

Nacional. 

O Decreto nº 5.154/2004 foi resultado de muitas discussões no Seminário “Educação 

Profissional: concepções, experiências, problemas e propostas”, realizado em 2003. O 

encontro tinha a “preocupação de se estabelecer um debate amplo com a sociedade civil sobre 

o ensino médio e a educação profissional, resgatando-se o ideário da politecnia presente no 

projeto inicial da LDB.” (GUIMARÃES, E., 2008, p. 59). 

Apesar da ampla discussão, a integração foi realizada de modo contrário aos 

encaminhamentos democráticos – pela via do Decreto. Isto é, as vozes da democracia não 

foram tão presentes no debate a ponto de garantir que a mesma se expressasse na forma e no 

texto da lei.  
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Assim sendo, a forma pela qual foi instituída a possibilidade de integração na 

educação profissional foi muito criticada por parte dos setores progressistas. Mas, segundo 

Frigotto, Ciavata e Ramos (2005b), o Decreto Nº 5.154/2004 representou o resultado da 

correlação de forças dos setores progressistas e conservadores e foi o caminho mais rápido 

para reverter a dualidade posta pela reforma da educação profissional dos anos 1990, sendo, 

portanto, positivo do ponto de vista político.   

 
O documento é fruto de um conjunto de disputas e, por isso, mesmo, é um 
documento híbrido, com contradições que, para expressar a luta dos setores 
progressistas envolvidos, precisa ser compreendido nas disputas internas na 
sociedade, nos estados, nas escolas. Sabemos que a lei não é a realidade, mas 
a expressão de uma correlação de forças no plano estrutural e conjuntural da 
sociedade. Ou interpretamos o Decreto como um ganho político e, também, 
como sinalização de mudanças pelos que não querem se identificar com o 
status quo, ou será apropriado pelo conservadorismo, pelos interesses 
definidos pelo mercado (FRIGOTTO; CIAVATA; RAMOS, 2005b, p. 04). 
 

 
O texto do Decreto expressa, pois, a tentativa de reverter a dualidade. Mas o que 

ocorreu de fato foi um grande consenso.  Essa foi a outra grande crítica feita ao referido 

decreto, pois, mesmo estabelecendo a possibilidade de integração, ainda permitiu a separação 

entre os cursos, a dualidade que se expressa no artigo 4º. 

 

Art. 4o  A educação profissional técnica de nível médio, nos termos dispostos 
no § 2o do art. 36, art. 40 e parágrafo único do art. 41 da Lei no 9.394, de 
1996, será desenvolvida de forma articulada com o ensino médio, 
observados: 
        I - os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais definidas 
pelo Conselho Nacional de Educação; 
        II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; e 
       III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu 
projeto pedagógico. 
        § 1o  A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio 
e o ensino médio dar-se-á de forma: 
        I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 
habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de 
ensino, contando com matrícula única para cada aluno;  
       II - concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o 
ensino fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a 
complementaridade entre a educação profissional técnica de nível médio e o 
ensino médio pressupõe a existência de matrículas distintas para cada curso, 
podendo ocorrer: 
        a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais disponíveis;  
        b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais disponíveis; ou 
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       c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 
intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento de 
projetos pedagógicos unificados; 
        III - subseqüente, oferecida somente a quem já tenha concluído o 
ensino médio. (BRASIL, 2004, grifo nosso). 

 

Guimarães, E. (2008), quando analisou em sua pesquisa de doutorado a referida 

legislação, concluiu que a mesma não rompeu a dualidade estrutural histórica relativa à 

educação brasileira no que concerne ao ensino médio. 

 

A análise do corpo da nova legislação indica que a concepção da relação 
trabalho educação presente no Decreto nº 5.154/2004 não rompe com a 
dualidade estrutural que historicamente permeia o ensino médio, 
permanecendo a fragmentação e o interesse de classe, não possibilitando a 
materialização de uma proposta de “escola única e politécnica” numa 
perspectiva gramsciana para todo o ensino médio, como pretendiam os 
setores populares que apoiaram a eleição do novo governo (GUIMARÃES, 
E., 2005, p. 21).  

 

Após a “vitória parcial” do governo com relação à possibilidade de integração pelo 

referido decreto, foi a vez de contemplar a modalidade EJA, para a qual o governo anterior – 

FHC - havia destinado, no âmbito da educação profissional, somente os cursos  de curta 

duração (cursos básicos), que tinham como objetivo qualificar e requalificar os jovens e 

adultos trabalhadores de baixa escolaridade para o mercado de trabalho, sem, no entanto, se 

preocupar com sua formação básica. Foi criado, então, o PROEJA, um programa que 

integrava – inicialmente pelo Decreto nº 5.478/2005 - a educação profissional, o ensino médio 

e a EJA e que vem proporcionar o “acolhimento específico a jovens e adultos com trajetórias 

escolares descontínuas” (BRASIL, 2006b, p. 05), possibilitando a estes a elevação da 

escolaridade, tendo como pressuposto “assumir a condição humanizadora da educação” como                       

    

a formação humana, no seu sentido lato, com acesso ao universo de saberes e 
conhecimentos específicos 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 (BRASIL, 
2006b, p. 05). 

 

Moura (2006), analisando a integração proposta no PROEJA, em sua primeira versão, 

com o Decreto nº 5.478/2005,  afirma que o Programa surgiu com grandes desafios.  
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Um dos grandes desafios do Programa é, portanto, integrar três campos da 
educação que historicamente não estão muito próximos: o Ensino Médio, a 
formação profissional técnica de nível médio e a Educação de Jovens e 
Adultos. Igualmente desafiante é conseguir fazer com que as ofertas 
resultantes do Programa efetivamente contribuam para a melhoria das 
condições de participação social, política, cultural e no mundo do trabalho 
desses coletivos, ao invés de produzir mais uma ação de contenção social. 
Coloca-se ainda outro desafio em um plano mais elevado: a transformação 
desse Programa em uma verdadeira política educacional pública do Estado 
brasileiro para o público da EJA (MOURA, 2006, p. 62, grifo nosso). 

 

Muitas críticas foram feitas à primeira versão do PROEJA. A mais forte se deu com 

relação ao caráter impositivo e mandatório, quando obrigou as escolas da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, sem experiência em EJA, a ministrar o curso. Outra 

crítica foi ao caráter restritivo, primeiro, no que tange ao fato de a integração ser somente 

com o último nível da educação básica – o ensino médio; e segundo, pela estipulação de uma 

carga-horária máxima para os cursos: no caso da formação inicial/continuada  seria 1.600h 

para a formação geral, sendo 1.200 para formação geral e 200 à formação profissional; no 

caso da habilitação técnica de nível médio, seriam 2.400h, sendo 1.200 para a formação geral, 

com carga horária mínima da formação específica atendendo à respectiva habilitação. 

Segundo Frigoto, Ciavata e Ramos (2005), seria a conquista de um direito restrito pela 

formação mínima.  

 

Observamos algumas incoerências na disposição sobre as cargas horárias 
que, ao nosso ver, incorrem em deslizes éticos, políticos e pedagógicos. 
Primeiramente, não há por que defini-las como máximas. A redução da carga 
horária de cursos na modalidade EJA com relação aos mínimos 
estabelecidos em lei para a educação regular não deve ser uma imposição, 
mas sim uma possibilidade. O sentido de tal possibilidade está no 
pressuposto de que os estudantes da EJA são sujeitos de conhecimento, com 
experiências educativas formais ou não, que lhes proporcionaram 
aprendizagens a se constituírem como pontos de partida para novas 
aprendizagens quando retornam à educação formal.  
[...] 
Limitar a carga horária dos cursos a um “máximo” é, na verdade, admitir que 
aos jovens e adultos trabalhadores se pode proporcionar uma formação 
“mínima”. Em contrapartida, se por essa carga horária se distribuem os 
mínimos definidos para a formação geral e a específica, como se poderia 
elevar a carga horária de uma sem se diminuir a outra? (FRIGOTTO; 
CIAVATA; RAMOS, 2005c, p. 1098). 
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No que concerne ao caráter impositivo, para Moura (2006), embora a Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica apresente um papel relevante por possuir algumas 

características que potencializam que as instituições possam assumir esse processo – como o 

fato de estarem presentes em quase todos os Estados da Federação e o de terem  experiência 

no Ensino Médio e na Educação Profissional Técnica de Nível Médio –, “é pouca ou quase 

nenhuma a experiência da Rede no que se refere à atuação na modalidade Educação de Jovens 

e Adultos” (MOURA, 2006, p. 61-63). 

O autor complementa sua crítica afirmando que 

 

Diante desse quadro, é fácil constatar que não havia (e ainda não há), na 

Rede Federal de EPT, um corpo de professores formado para atuar no campo 

específico da Educação de Jovens e Adultos nem no Ensino Médio 

propedêutico e muito menos no Ensino Médio integrado à Educação 

Profissional. Na verdade, no país, não existem profissionais formados para 

atuar nessa oferta, pois, conforme mencionamos inicialmente, trata-se de 

uma inovação educacional, de forma que ainda não há formação sistemática 

de docentes para nela trabalhar.  

[...] Portanto, não é preciso grande esforço de análise dos fatos para constatar 
que essa matéria deveria ter sido estudada, aprofundada, discutida e avaliada 
em espaços mais amplos antes de vir à tona, sob pena de má utilização de 
recursos públicos e da não consecução dos objetivos explicitados (MOURA, 
2006, p. 64-65). 

 

Críticas como essas, além de outras, foram objeto de produção acadêmica, 

apresentadas em congressos científicos e publicadas em periódicos especializados (MOURA, 

2005; FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005; entre outros). Nesse contexto, a 

SETEC/MEC resolveu realizar, no segundo semestre de 2005, um conjunto de oficinas 

pedagógicas distribuídas pelo País, com o objetivo de capacitar os gestores das IFETs “com 

vistas à atuação no PROEJA. Na verdade, essa ação, ao invés de concretizar a capacitação 

esperada, resultou em uma série de análises, reflexões e duras críticas relativas ao conteúdo e, 

principalmente, à forma de implantação do Programa.” (MOURA, 2006, p. 65). 

 

Todo esse contexto, aliado à mudança na equipe dirigente da SETEC no 
último trimestre de 2005 - tendo a nova equipe se mostrado sensível às 
críticas generalizadas provenientes do meio acadêmico e da Rede - 
implicaram uma mudança de rumos no caminho da implantação do 
PROEJA, no sentido de construir uma base sólida para a sua fundamentação. 
O primeiro passo, nessa nova fase, foi a constituição de um grupo de 
trabalho plural (MEC/SETEC, 2005), que teve como tarefa elaborar um 
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documento base (MEC, 2006) de concepções e princípios do Programa, até 
então inexistente, e cujo resultado aponta para a perspectiva de transformar 
esse Programa em política pública educacional (MOURA, 2006, p. 65-66). 

 

O documento base do PROEJA (2006), que foi inicialmente apresentado, em sua 

primeira versão, à SETEC/MEC para contribuições internas da secretaria, desenhava novas 

diretrizes para o Programa e apontava inclusive, a necessidade de um novo decreto que 

revogasse o primeiro, corrigindo suas falhas. Assim, o Decreto nº 5.478/2005 foi revogado e 

em seu lugar foi promulgado o de Nº 5.840/2006. Em agosto de 2007 foi apresentado o novo 

documento base do PROEJA, de acordo com a nova legislação, em duas formas de integração 

da educação profissional: com a formação inicial e continuada/ensino fundamental e com a 

educação técnica de nível médio/ensino médio. E, em setembro de 2007, foi apresentado o 

documento base do PROEJA, dessa vez na forma de integração da educação profissional com 

a educação indígena. 

Identificamos nesse processo o contexto das estratégias políticas, ou seja, o retorno da 

prática para os novos textos da política, que são os novos ordenamentos da política curricular 

pelos textos oficiais como consequência do contexto dos resultados/efeitos da política. 

Compreendemos, dessa forma, reafirmando nossos pressupostos, que uma política não 

é necessariamente absorvida, interiorizada tal qual está posta. No caso em questão, os atores 

do contexto da prática, além de resistirem à forma e ao conteúdo do primeiro Decreto do 

PROEJA, reagiram de forma organizada e conseguiram reverter as determinações da política.  

Assim, o segundo Decreto do PROEJA, o de Nº 5.840/06, diferentemente do anterior 

(com seu caráter restritivo), veio ampliar a integração, que deixa de ser somente com o ensino 

médio para ser com toda a educação básica, bem como retirar o limite máximo da carga 

horária para os cursos. E quanto ao caráter impositivo de os cursos serem somente oferecidos 

pela rede federal, o segundo Decreto ampliou a oferta também para as redes estaduais, 

municipais e para as entidades privadas nacionais de serviço social, aprendizagem e formação 

– “Sistema S”.  

Além disso, o segundo Decreto do PROEJA destaca que os cursos e programas devem 

levar em consideração as características dos jovens e adultos atendidos e, integrados ao ensino 

fundamental ou ao ensino médio, deverão objetivar a “elevação da escolaridade” nos termos 

do Decreto Nº 5.154/2004. Outro destaque importante refere-se à obrigatoriedade da 

construção prévia do projeto pedagógico integrado único para o oferecimento dos cursos, 

mesmo quando a integração envolver instituições distintas – articulações interinstitucionais ou 

intergovernamentais. E, por fim, o Decreto Nº 5.840/2006 determina que os cursos de 
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educação profissional técnica de nível médio PROEJA devem observar as diretrizes 

curriculares nacionais e os demais atos normativos do Conselho Nacional de Educação para o 

ensino profissional técnico de nível médio e para a educação de jovens e adultos, conforme 

determinava o Decreto anterior, mas devem observar também as diretrizes para o ensino 

fundamental e o ensino médio. 

No que tange aos textos primários - três decretos17 analisados até então –, buscamos 

identificar as contradições, as omissões, fazendo como sugerem Shiroma, Campos e Garcia, 

(2005) baseadas em Ball (1992), lendo-os com e contra os outros.  

A análise do contexto de influência nacional permitiu que identificássemos nos textos 

das leis o resultado dos conflitos e embates dos diferentes grupos (conservadores e 

progressistas) representados no poder. 

Quanto à linguagem, podemos afirmar que os textos primários analisados - os decretos 

-, pela própria forma e estrutura, não são de fácil compreensão - se considerarmos que os 

leitores são alunos de cursos na área de educação e professores que não fazem esse tipo de 

leitura habitualmente – e são textos do tipo readerly, que não permitem a participação do 

leitor, restringindo a sua aceitação ou rejeição.  

No entanto, no que se refere aos textos secundários, que são os Documentos Base18 do 

PROEJA, podemos afirmar que, diferentemente dos textos primários, sua linguagem é de fácil 

compreensão e são do tipo writerly, ou seja, permitem a participação e contribuição do leitor, 

considerando suas versões apresentadas para discussões e debates com os atores do contexto 

da prática ou apreciação pelos atores do contexto da produção de texto. 

Em ambos os textos, primários ou secundários, identificamos ideias (implícitas ou 

explícitas) e palavras-chave que constituem os discursos predominantes na política estudada e 

que caracterizam o discurso pedagógico oficial dos anos 2000, conforme Guimarães (2008): 

inclusão, elevação de escolaridade, desenvolvimento socioeconômico, projeto nacional de 

desenvolvimento, direito, integração, currículo integrado, formação integral, humanização, 

mundo do trabalho, diversidade. Nossos achados coincidem com as conclusões feitas por 

Shiroma, Campos e Garcia (2005) após análises dos documentos do Banco Mundial em que 

as autoras afirmam que há “[...] uma tendência crescente à homogeneização das políticas 

educacionais em nível mundial”  

 
O acompanhamento sistemático das publicações nacionais e internacionais 
sobre a política educacional dos últimos quinze anos permitiu-nos constatar 

                                                 
17 o Decreto nº 5.154/2004, o Decreto nº 5.478/2005 (revogado) e o decreto Nº 5.840/2006 
18 O Documento Base do PROEJA foi apresentado em duas versões. 
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uma transformação no discurso utilizado por tais instituições. No início dos 
anos 1990, predominaram os argumentos em prol da qualidade, 
competitividade, eficiência e eficácia; ao final da década percebe-se uma 
guinada do viés explicitamente economicista para uma face mais 
humanitária na política educacional, sugerida pela crescente ênfase nos 
conceitos de justiça, equidade, coesão social, inclusão, empowerment, 
oportunidade e segurança. (SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 2005, p. 02) 

 

Em que pesem as dificuldades e as críticas feitas ao governo Lula, a análise do 

contexto de influência e de produção de texto do PROEJA nos permite, concordando com as 

referidas autoras, tanto com relação à homogeneização dos discursos quanto às mudanças nos 

discursos de uma década para outra, inferir que os discursos relativos ao PROEJA, assim 

como a outros programas e políticas19 do governo Lula – segundo o lema “inclusão por toda 

parte” -, sinalizam um compromisso com a justiça social. O PROEJA apresenta-se como mais 

uma política de inclusão que, por sua vez, está relacionada fortemente, consoante 

explicitamos na análise do contexto da produção de texto, ao ensino integrado na perspectiva 

da politecnia, conforme está aprofundado no capítulo IV. 

  

3.3 O PROEJA e as políticas de formação de professores 

 

3.3.1 Contextualizando as políticas de formação de professores 

 

Nas últimas décadas, a formação de professores passa a ser um tema obrigatório e 

ganha relevância estratégica nos processos de formulação das políticas educacionais, 

principalmente após a Conferência de Jomtien, em 1990, na Tailândia, onde foi firmado o 

pacto pela universalização básica e valorização do magistério.  

A formação de professores tem sido motivo de muitas tensões em decorrência de 

diferentes propostas e de projetos políticos diferenciados. Nesse sentido, a Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) tem como bandeira de 

luta, desde a década de 1980, uma política de formação e valorização dos profissionais da 

educação que contemple articuladamente a formação inicial, a formação continuada, bem 

como a melhoria das condições de trabalho, salário e carreira. Assim, vem construindo 

coletivamente uma concepção socio-histórica de educador em contraposição à formação de 

caráter tecnicista, conteudista, fragmentado e massificado que tem caracterizado as políticas 

                                                 
19 PROUNI, REUNI, entre outros. 
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de formação de professores para a escola básica em nosso País (FREITAS, 2007), em meio 

aos eixos formativos nelas encontrados. A concepção sócio-histórica de educador passa a ser 

condição para uma educação básica emancipatória e possibilidade de superação da grande 

crise educacional que vem se desenvolvendo nas últimas décadas, decorrente da redução de 

investimentos públicos por orientação das políticas neoliberais, que não têm dignificado as 

condições do trabalho docente.   

Sobre as condições de trabalho do professor, Scheibe (2002, p. 47) evidencia que a 

trajetória das concepções e das políticas de formação de professores tem-nos possibilitado 

detectar um processo de desvalorização social dos professores. Segue afirmando que 

 

[...] O que se constata é a manutenção da precariedade das condições de 
trabalho, salários aviltantes, ausência de infra-estrutura para exercício 
profissional, isso tudo ao lado de uma concepção idealista em relação à 
carreira de magistério, à qual sempre foi impingido um tom heróico, 
mistificador e desprofissionalizante.[...] 

 

Almeida (2006, p. 86-87) argumenta que as políticas públicas no setor educacional, 

incluindo as políticas de formação de professores, vêm passando por uma onda reformista em 

que a intervenção por meio de reformas e a descontinuidade das políticas são fortes 

características. A autora afirma que, mesmo sendo considerados peças-fundamentais na 

efetivação das mudanças, os professores são os grandes ausentes nos processos de elaboração 

das propostas. Diz ainda: 

 

Não são levados em conta suas necessidades e projetos, nem a capacidade de 
avaliar as condições onde desenvolvem seus trabalhos e o que precisa mudar 
ou permanecer. Na maioria dos casos, pelo contrário, eles são considerados 
os responsáveis por uma atuação deficiente, o que justifica modos de 
intervenção educacional e de aumento do controle sobre o trabalho 
pedagógico. Outra característica dessa onda de reforma é a descontinuidade 
nas políticas subsequentes, que não aprofundam  a avaliação do que foi 
implementado e, com bastante frequência, pautam-se por inaugurar uma 
nova medida que tenha a marca da atual gestão. Com isso repetem-se erros, 
desperdiçam recursos, desfaz-se do esforço empreendido pelas equipes 
escolares. 

 

As políticas neoliberais têm se propagado de forma global, mesmo que em níveis 

diferenciados, nos diversos países do Globo. Considerando seus efeitos profundos no âmbito 

econômico, político, social e cultural, Ferreira (2008) chama a atenção para os efeitos no 

plano dos valores e das subjetividades que são difundidos através das tecnologias políticas de 

reforma educacional: o mercado, o gerencialismo e a performatividade. Assim, as políticas 
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públicas e, no caso em estudo, as políticas de formação de professores geram novas formas de 

controle através da retórica das reformas e políticas educativas que penetram na subjetividade 

dos professores. “A nova cultura da performatividade competitiva gera sentimentos de culpa, 

incerteza e insegurança ontológica [...].” Os professores recebem influência nos seus modos 

de pensar e agir - no seu modo de ser professor -, o que demanda uma re-configuração da 

profissionalidade docente (ALMEIDA, 2006, p. 242). 

Muitas vezes a mudança desejada não é efetivada da forma como foi pensada, porque 

as reformas e as políticas educativas que vêm sendo implementadas acabam por “se reduzir à 

introdução de novos modelos de estruturação da vida escolar ou de abordagens curriculares, 

didáticas e avaliativas bastante superficiais, descontínuas e fragmentadas, o que impede sua 

real apropriação pelos professores [...]” (ALMEIDA, 2006, p.96).  

A autora chama a atenção, ainda, para o fato de que cada vez mais se exige dos 

professores um ensino que responda às demandas postas principalmente pelas políticas 

educativas, no entanto não lhes são dadas as devidas condições20 de profissionalização.  

 

Dos professores é exigido cada vez mais um ensino que responda à 
multiplicidade de demandas postas pelas características dos alunos, pelo 
projeto da escola, pelas normas do sistema de ensino. Mas não lhes são 
asseguradas as condições para tanto. As tão proclamadas condições de 
profissionalização não se concretizam em diretrizes políticas, em alterações 
da realidade escolar (ALMEIDA, 2006, p. 100). 

 

A globalização impõe novos requerimentos de qualificação profissional, incluindo a 

formação docente. No contexto das políticas educativas, espera-se que muitas cobranças 

recaiam sobre os professores. O professor tem sido desafiado a atender a toda uma 

complexidade de responsabilidades e tarefas. “As pesquisas no campo do currículo têm 

mostrado que os professores encontram grandes dificuldades em assumir as novas propostas 

curriculares postas pelo chamado Movimento de Renovação Pedagógica e também pelos 

documentos emanados do MEC...” (SANTOS, L., 2002, p. 161). 

São muitos os conflitos e dúvidas vividos pelos professores no âmbito das reformas e 

das políticas educativas de um modo geral desde o contexto de influência e da produção de 

textos da política até o contexto da prática em que decisões precisam ser tomadas. Várias 

                                                 
20 Nesse sentido, Arroyo propõe modificar a forma como se têm concebido e implementado as políticas de 
formação de professores, invertendo a lógica das políticas públicas. Sugere uma inversão no sentido de 
primeiramente pensar as condições de trabalho docente e, depois, as concepções de formação. Ou seja, “pensar e 
repensar as propostas de formação, leis, diretrizes e normas, assim como os modelos e protótipos de docência a 
partir das formas concretas históricas de ser professor-educador e de trabalho docente...” (ARROYO, 2007, 
p.193) 
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orientações e discursos emergem das reformas educacionais e, de acordo com Santos, L. 

(2002), são duas as principais orientações que fundamentam as propostas de reformas em 

curso. De um lado, do discurso oficial, as orientações são coerentes com os princípios das 

agências internacionais de financiamento – como o Banco Mundial - que têm como 

preocupação a melhoria e a eficiência do sistema educacional no sentido de atender às 

demandas do mercado de trabalho. Nesse caso, os docentes devem estar preparados e 

atualizados para atender às exigências do setor produtivo, com vistas ao desenvolvimento 

econômico e social. Do outro lado, do discurso acadêmico, os educadores críticos reivindicam 

não o equacionamento de recursos, mas, ao contrário, um aumento nos investimentos públicos 

em educação, na formação docente com vistas ao seu desenvolvimento profissional e, 

consequentemente, a uma melhor atuação, formando cidadãos críticos capazes de atuar 

ajudando a transformar a realidade social. 

No contexto da prática, modificações curriculares são postas, colocando os professores 

diante de alguns dilemas. O primeiro dilema diz respeito à organização disciplinar (currículos 

acadêmicos) ou à organização interdisciplinar (currículos integrados); o segundo está 

relacionado à concepção de currículo – universalista ou multiculturalista; e o terceiro, com 

relação aos objetivos da educação, questiona se a mesma deve se voltar para a formação 

humana ou para o desenvolvimento de competências voltadas para o mercado de trabalho. 

Santos, L. (2002, p.165) observa que, em meio a tudo isso, os docentes talvez reconheçam a 

necessidade de mudanças na realidade educacional 

 

Entretanto, é difícil para um profissional da educação superar a distância que 
existe entre o que pensa sobre o ensino e o que é possível realizar em sala de 
aula; entre o que estudou em sua formação acadêmica e a realidade das 
escolas públicas; entre o que gostaria de ser capaz de fazer e o que consegue 
realizar. 

 

Considerando a complexidade apresentada, concordamos com a autora na questão da 

difícil situação dos professores e dos grandes conflitos por eles vividos, do que podemos 

inferir, baseada em Bernstein (1996), que as políticas educativas são recebidas de diversas 

formas pelos diversos sujeitos-docentes, de acordo com sua formação, seus valores, suas 

experiências e suas ideologias. Assim, as mudanças não são simplesmente introjetadas e 

reproduzidas pelos professores de acordo com o discurso oficial, com as orientações do 

Ministério da Educação e dos documentos – leis, pareceres, decretos, resoluções, diretrizes, 

etc. Na recontextualização, pode haver a adesão ou resistência a um ou vários princípios, às 
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novas propostas educativas. No caso da adesão, dificuldades também podem surgir na 

implementação das novas práticas e, com elas, sentimentos de incompetência e de desânimo.  

No caso dos professores da educação profissional, a situação não é diferente, 

principalmente com o advento dos cursos do PROEJA, para os quais os docentes não têm 

formação específica no que se refere à EJA. 

3.3.2 As políticas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a formação de professores 

 
[...] Como professor preciso me mover com clareza na minha prática. Preciso 
conhecer as diferentes dimensões que caracterizam a essência da prática, o 
que me pode tornar mais seguro no meu próprio desempenho (FREIRE, 
2001, p. 76). 

 

As preocupações de caráter governamental com a questão da educação básica dos 

jovens e adultos que não tiveram as condições de desenvolver seus estudos em idade própria 

têm sido levantadas na última década em encontros como a Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos, realizada em março de 1990, em Jomtien-Tailândia; a V Conferência 

Mundial de Educação de Adultos (V CONFINTEA21), realizada em junho de 1997 em 

Hamburgo-Alemanha, bem como em documentos nacionais, como o Plano Decenal de 

Educação para Todos (1993/2003) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

n° 9.394/96).  

No Brasil, é antiga a preocupação com os analfabetos (crianças e adultos). Podemos 

afirmar que o movimento em defesa da EJA no Brasil tem suas origens nas lutas pela 

democratização e universalização do ensino, que teve início nas primeiras décadas do século 

XX , quando, em nome do “progresso”, setores das elites, lideranças políticas, lideranças 

sindicais, primeiros militantes socialistas, intelectuais e educadores22 buscavam convencer a 

sociedade brasileira da necessidade de universalização da escola pública como um 

instrumento insubstituível de democratização da sociedade (BARROSO, 2010). 

Destacamos nesse contexto, a partir da metade da década de 1950, a importância das 

experiências de educação popular23fora dos marcos do projeto liberal, que tinham o objetivo 

                                                 
21 As Conferências Mundiais de Educação de Adultos- CONFINTEAs são realizadas a cada doze anos. 
22 Intelectuais e educadores, mais destacadamente na década de 30 com o “Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova”, de 1932, assinado por Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, entre outros. 
23 No Recife, com o apoio de Miguel Arraes, então prefeito, este movimento recebeu o nome de MCP 
(Movimento de Cultura Popular); em Natal, com Djalma Maranhão na Prefeitura, desenvolveu-se a campanha 
“De pé no chão também se aprende a ler”. A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), em nome da 
Igreja Católica, fundou e expandiu o MEB (Movimento de Educação de Base), com atuação maior no interior. E 
a UNE difundiu pelo Brasil inteiro os CPC´s (Centros Populares de Cultura), constituídos num espaço de 
militância dos estudantes universitários. (GOES, 1985) 
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de conscientização para a libertação, com destaque para o trabalho de Paulo Freire, e 

começaram a incomodar os setores “da direita” e os militares. 

 

As experiências dos MCP´s vão alimentar esperanças de uma educação 
libertadora/conscientizadora, na contra mão das iniciativas que faziam os 
pobres objetos de inculcação de uma ideologia estranha aos seus interesses 
(que era, enfim, o projeto integrador que presidia a montagem dos sistemas 
estatais de ensino primário universal). Essas intenções libertadoras foram 
sufocadas pela violência do golpe militar de 1964. Os novos governantes 
denunciavam esse projeto como potencialmente subversivo, como uma 
ameaça à ordem social e política. A violenta repressão que se abateu sobre 
os movimentos de alfabetização de adultos inspirados no “método Paulo 
Freire” evidenciam o temor que desencadeavam (BARROSO, 2010, p. 21 ). 
 

Os movimentos de cultura popular, como ficaram conhecidos, tinham como objetivo a 

valorização do saber e da cultura popular e foram capitaneados por Paulo Freire, que hoje é 

reconhecido mundialmente pela construção de reflexões teóricas e metodológicas sobre a 

EJA, divulgadas inicialmente pela “pedagogia do oprimido”.  

Podemos afirmar, baseada em Barroso (2010), que a universalização da escola pública, 

reconhecida atualmente nos textos das leis – na Constituição e na política educacional 

brasileira - como direito constitucional subjetivo do cidadão e dever do Estado de garantir a 

todos os cidadãos o ensino fundamental gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria, não foi uma conquista simples, mas o resultado de muita luta política 

e ideológica. Somente depois de cinqüenta anos é que a escola pública no Brasil deixou de ser 

um bem social restrito, limitado a poucos, e, após conquistas legais, pôde tornar-se acessível a 

todos. 

 Assim, atualmente, no contexto da produção de texto (BALL, 1992) da política 

educacional brasileira, na legislação, observa-se o reconhecimento da educação como direito 

constitucional subjetivo do cidadão e dever do Estado – garantir a todos os cidadãos o ensino 

fundamental, com vistas à universalização, no sentido da idade própria/ano escolar. 

Entretanto, no contexto da prática, muitos brasileiros ainda continuam não tendo acesso à 

leitura e à escrita. Outros, por muito persistirem, conseguem ter acesso, no entanto, por 

inúmeras razões, não permanecem na escola. 

 

[...] as presentes condições sociais adversas e as seqüelas de um passado 
ainda mais perverso se associam a inadequados fatores administrativos de 
planejamento e dimensões qualitativas internas à escolarização e, nesta 
medida, condicionam o sucesso de muitos alunos. [...] Expressão desta 
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realidade são a repetência, a reprovação e a evasão, mantendo-se e 
aprofundando-se a distorção idade/ano e retardando um acerto definitivo no 
fluxo escolar. Embora abrigue 36 milhões de crianças no ensino 
fundamental, o quadro sócio-educacional seletivo continua a reproduzir 
excluídos dos ensinos fundamental e médio, mantendo adolescentes, jovens 
e adultos sem escolaridade obrigatória completa (BRASIL, 2000, p. 04). 

  
 

Segundo o documento apresentado à UNESCO  (United Nation Educational, 

Scientific and Cultural Organization  - Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura 

das Nações Unidas) para a Conferência Regional preparatória da V Conferência Internacional 

de Educação de Adultos (V CONFINTEA), no que se refere ao caráter preventivo, a posição 

brasileira com relação à política educacional é a de  

 

oferecer a formação adequada, na idade própria, no ensino fundamental, 
superando a repetência e a evasão e elevando a porcentagem de concluintes 
do ensino fundamental. Esta política eliminará em muito, a necessidade de 
prover EJA, a não ser como educação continuada, cada vez mais necessária 
num mercado de trabalho que coloca exigências crescentes em termos de 
escolarização. (BRASIL, 1996, p. 06). 
 

 

Considerando essa realidade, o poder público vem, de certa forma, assumindo o 

compromisso de possibilitar o acesso à escola de adolescentes e jovens que, mesmo com as 

investidas na redução da distorção idade-série como medidas preventivas, ainda necessitam 

do atendimento escolar – seja de caráter complementar ou de caráter supletivo - a fim de 

poderem exercer sua cidadania e almejar sua inserção no mercado de trabalho. De acordo com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Parecer CNE/CEB 

nº 11/2000), 

 

[...] o não estar em pé de igualdade no interior de uma sociedade 
predominantemente grafocêntrica, onde o código escrito ocupa posição 
privilegiada revela-se como problemática a ser enfrentada. Sendo leitura e 
escrita bens relevantes, de valor prático e simbólico, o não acesso a graus 
elevados de letramento é particularmente danoso para a conquista de uma 
cidadania plena (BRASIL, 2000a, p. 06). 

 

O que observamos na literatura educacional do País é que as políticas em EJA têm 

assumido um caráter marginal, sazonal, compensatório, assistencialista e descontinuado. 

Estudiosos do campo da EJA reivindicam, então, uma política de Estado – uma política 
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nacional de EJA – que, além da alfabetização, contemple a promoção de um processo de 

escolarização de jovens e adultos (SOUZA; CARVALHO, 2006).  

Para a efetivação de políticas de EJA, além da vontade política24, faz-se necessário um 

reconhecimento no sentido de que essa modalidade seja 

 

compreendida como investimento e não somente como item de consumo 
social e que a inclusão da educação e aprendizagem de adultos em todas as 
iniciativas de desenvolvimento e programas sociais representará uma 
contribuição essencial à prosperidade econômica, desenvolvimento 
sustentável, coesão social e solidariedade. Não há como implementar 
políticas efetivas de educação de jovens e adultos sem os recursos 
financeiros que traduzem a vontade política em práticas de qualidade 
duradouras. (IRELAND, 2007, p. 07) 

 

A LDB n° 9.394/1996 trouxe avanços para a EJA quando a estendeu para a educação 

básica como um todo (ensino fundamental e médio), no entanto, segundo Souza (2003, p.30), 

a faz regredir quando restringe a mesma a processos escolares, “fazendo recorte na amplitude 

que vinha adquirindo esse conceito na América Latina,” quando era reconhecida como: 

 

Processos e experiências de ressocialização (recognição e reinvenção de 
jovens e adultos, através dos processos escolares ou das práticas 
organizativas, orientados a aumentar e consolidar capacidades individuais e 
coletivas dos sujeitos populares mediante a promoção e recriação de valores, 
a produção, apropriação e aplicação de saberes que permitissem o 
desenvolvimento de propostas mobilizadoras capazes de contribuir para a 
transformação da realidade e desses sujeitos [...] 

 

Dessa forma, de acordo com o mesmo autor, “exclui de seu conceito a educação 

profissional e outras modalidades de educação social que estavam associadas à compreensão 

da EJA”.  

Souza (2003) considera a EJA como “um dos mais graves, se não o mais grave 

problema da Educação Básica brasileira” em decorrência de três motivos:  (1) a sua natureza 

não pedagógica exclusivamente, visto que o analfabetismo ou a subescolarização se deve 

também a causas extraescolares; (2) a sua dependência da escolarização infantil que, por sua 

qualidade inadequada, vem provocando evasão e repetência; e (3) o não convencimento dos 

jovens e adultos/trabalhadores da importância da conclusão da educação básica, ou seja, “não 

veem razão que justifique acrescentarem à dureza de sua vida o sacrifício de frequentar uma 

escola, quase sempre noturna, sem condições físicas e mal equipada, com um professor nem 

                                                 
24 Vontade política, aqui, é entendida como a intenção que se configura em ações para efetivá-la. (BRAGA, 
1998). 
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sempre preparado para enfrentar os problemas de aprendizagem de jovens e adultos em nível 

básico.” (SOUZA, 2003, p. 16, grifo nosso).  

Assim sendo, a inserção da EJA no sistema de ensino do País, conforme prevê a Lei 

de Diretrizes e Bases do Ensino (LDB n° 9.394/96), demanda, segundo Souza (2003, p. 10),  

 

[...] como medida fundamental a necessária formação de professores, 
especificamente habilitados para a EJA e profissionalizados, além da 
garantia de alocação orçamentária para a educação básica de jovens e adultos 
no conjunto dos recursos financeiros destinados aos sistemas de ensino, 
pelos governos. 

 

Alguns princípios foram definidos na Conferência Regional preparatória da V 

CONFITEA, em Brasília, em janeiro de 1997, como forma de enfatizar a importância das 

políticas para a EJA, destacando a democracia, a inclusão social, a responsabilidade 

ambiental e a educação intercultural, a saber: 

 

1) A Educação com Pessoas Jovens e Adultas (EPJA) deve ser parte integral 
da política global do Estado e da sociedade civil para garantir maior 
eqüidade aos sistemas educativos da região. Isso requer o fortalecimento de 
sua política e influência sobre os responsáveis pela tomada de decisões em 
relação à mudança educativa e tornar efetiva com critérios a rentabilidade 
social do investimento nos programas educativos com pessoas jovens e 
adultas. 
2) É necessário fortalecer o desenvolvimento de políticas de EPJA como 
parte essencial das estratégias destinadas a superar o círculo vicioso da 
pobreza e do subdesenvolvimento, prestando especial atenção aos grupos e 
setores excluídos, entre os quais se encontram os jovens, as mulheres, as 
populações indígenas e negras, etc. 
3) Impulsionar uma EPJA que garanta a atenção prioritária às políticas 
integrais de formação e promovam o desenvolvimento de capacidades e 
competências adequadas para que todas as pessoas possam enfrentar, no 
marco de um desenvolvimento sustentável, as transformações científicas e 
tecnológicas que experimenta a região nos campos da produção e da 
comunicação, e sua incidência na vida social e cultural. 
4) A EPJA deve estar imbuída de uma visão ampla do processo produtivo e 
do mundo do trabalho, a fim de promover a participação dos sujeitos na 
construção de uma organização do trabalho orientada para o 
desenvolvimento integral do ser humano, que contribua para a eliminação de 
todas as formas de discriminação e exclusão. 
5) É necessário, em particular, desenvolver uma EPJA segundo um 
enfoque intercultural de educação para o exercício da cidadania 
democrática, com uma marcada orientação para a formação humana 
centrada nos valores que fortaleçam os direitos humanos, a justiça 
social, a educação ambiental e a não-discriminação por razões de 
gênero, econômicas, religiosas, étnico-culturais, deficiências, etc., 
destacando especialmente o fortalecimento do papel da mulher e a 
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sensibilidade dos homens para a conquista da eqüidade de gênero 
(SOUZA, 2003, p. 13-14). 
 

Pelo exposto, considerando esse breve histórico da EJA até o final da década de 1990, 

poderíamos imaginar que essa situação houvesse mudado. Entretanto, conforme “O Marco de 

Ação de Belém”, documento aprovado na CONFITEA VI, até 2009 não houve mudanças 

significativas, inclusive no que tange à formação dos professores. 

 

O documento assinala ainda que educação e aprendizagem de adultos 
permanecem cronicamente desvalorizadas e sem os recursos financeiros 
necessários, e afirma que o reconhecimento alcançado com a CONFINTEA 
V não abriu o caminho para uma ação política eficaz em termos de 
priorização, integração e alocação de recursos adequados, seja em âmbito 
nacional ou internacional. Ele também chama atenção para a falta de 
oportunidades de atualização profissional para educadores, além de 
mecanismos de monitoramento, avaliação e retorno insuficientes.  
[...] 
O Marco de Ação de Belém enfatiza que a educação e a aprendizagem de 
adultos desempenham um papel crítico para o enfrentamento dos desafios 
culturais, políticos e sociais do mundo contemporâneo e sublinha a 
necessidade de se colocar a educação de adultos em um contexto mais amplo 
do desenvolvimento sustentável. Ele reconhece também que políticas 
efetivas de governança, financiamento, participação, inclusão, equidade e 
qualidade são condições necessárias para que jovens e adultos estejam aptos 
a exercer os seus direitos à educação (HEPBURN, 2009). 
 

A ausência de uma política oficial de formação de professores para a EJA, ou melhor, 

de um marco regulatório, se constitui, mesmo implicitamente, como uma política, que abre 

espaço para quaisquer formas de ação. Segundo Ribeiro (1999), a inexistência de uma 

formação específica para professores de EJA vem se constituindo como um dos principais 

entraves às experiências educativas, assim como o caráter compensatório vem acarretando 

prejuízos para a construção da identidade dessa modalidade educativa e para a 

profissionalização de seus agentes.  

Via de regra, o professor de EJA é aquele que: tem outros empregos durante o dia e 

somente lhe resta a noite para complementar os três turnos de atividade pedagógica; está 

cansado de trabalhar com crianças; ou afirma gostar/ter vocação para o tipo de ensino, não 

importando, no entanto, se está preparado ou não, qual a sua concepção de EJA ou se 

compreende a especificidade da EJA. Segundo Amorim (2006, p.11), a realidade 

 

(...) permite encontrarmos comumente professores que caracterizam o 
trabalho na EJA, no âmbito do senso comum, como satisfação pessoal, 
vocação e outros adjetivos, sem aliar o estado de bem estar proporcionado 
pelo ato de ensinar à especificidade e o significado da atividade 
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desenvolvida com o aluno trabalhador, nem tão pouco refletir a questão da 
profissionalização docente 
 

Sem falar que, inúmeras vezes, pessoas sem a formação mínima docente – realizada 

em Curso Normal Médio – assumem salas de aula de EJA. Para esses casos, as Diretrizes 

Curriculares para EJA (Parecer CNE/CEB nº 11/2000) sugerem que a esses profissionais 

sejam dadas oportunidades de formação com as exigências formativas relativas à 

complexidade que diferencia essa modalidade de ensino. 

 

Embora haja uma complexidade de fatores que compõem a situação do 
estudante da EJA, a formação docente qualificada é um meio importante 
para se evitar o trágico fenômeno  da recidiva e da evasão. Por outro lado, 
esta formação deve ser obrigatória para os cursos que se submetem à LDB e 
pode servir de referência para alfabetizadores ligados a quadros extra-
escolares. Tais alfabetizadores poderão buscar caminhos de habilitação em 
cursos normais de nível médio ou superior como elevação de sua 
escolaridade. Muitos deles podem ter adquirido competências na prática do 
magistério cujo reconhecimento, mediante avaliação, deve incorporar-se à 
sua formação  pedagógica. (BRASIL, 2000a, p. 56). 

 

O que se observa no contexto da prática, é que a formação dos professores em EJA 

tem se desenvolvido no interior dos cursos de graduação em Pedagogia e nos Cursos Normal 

Médio e Normal Superior25, como apêndice (modalidade de ensino), não sendo muito bem 

assumida entre as formações de professores de outros níveis de ensino conforme deveria ser, 

de acordo com o que está posto no contexto da produção de texto, nas Diretrizes Curriculares 

para a EJA (Parecer CNE/CEB nº 11/2000).  

 

A Res. CNE/CP  nº 01/99 que versa sobre os Institutos Superiores de 
Educação inclui os Cursos Normais Superiores os quais poderão  formar 
docentes tanto para a educação infantil, como para ensino fundamental aí 
compreendida também a preparação específica para  educação de jovens e 
adultos equivalente aos anos iniciais do Ensino Fundamental. (art. 6º, § 1o, 
V)  
A Res. CEB/CEB nº  02/99, que cuida da formação dos professores na 
modalidade normal média, não se ausentou  desta modalidade de educação 
básica. Assim, o § 2º  do art. 1º  implica no mesmo compromisso de 
propostas pedagógicas e sistemas de ensino  com a educação escolar de 
qualidade para as crianças, os jovens e os adultos.  Isto quer dizer que não 
se pode "infantilizar" a EJA no que se referem a métodos,  conteúdos e 
processos. O art. 9º , IV da mesma Resolução estatui que os cursos normais 
médios  poderão preparar docentes para  atuar na Educação de Jovens e 
Adultos. (BRASIL, 2000a, grifo nosso) 

 

                                                 
25 Como não há regulamentação específica para a formação dos professores para a EJA na LDB, compreende-se 
que ela deva se desenvolver no âmbito da formação de professores para a educação básica.  
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A formação de professores tende a ser condição sine qua non para proporcionar aos 

jovens e adultos um ensino de qualidade, entendendo que, tendo os alunos uma especificidade 

própria, a formação dos profissionais para essa modalidade de ensino deve receber um 

direcionamento diferenciado, conforme consta na LDB n° 9.394/96 no seu artigo 61: “A 

formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis 

e modalidades de ensino e às características de cada fase de desenvolvimento do educando 

[...] (BRASIL, 1996).  

A esse respeito, consta no PNE26 (2000-2010), dentre seus objetivos e metas 

relacionados à EJA:  

 

7) Assegurar que os sistemas estaduais de ensino, em regime de colaboração 
com os demais entes federativos, mantenham programas de formação de 
educadores de jovens e adultos, capacitados para atuar de acordo com o 
perfil da clientela ,e habilitados para no mínimo, o exercício do magistério 
nas séries iniciais do ensino fundamental, de forma a atender a demanda de 
órgãos públicos e privados envolvidos no esforço de erradicação do 
analfabetismo. 
11) Estimular a concessão de créditos curriculares aos estudantes de 
educação superior e de cursos de formação de professores em nível médio 
que participarem de programas de educação de jovens e adultos. (BRASIL, 
2000) 

 

Ao educador de EJA, é necessário, segundo os estudos revelam (AMORIM, 2006; 

FERREIRA et al, 2006, 2008; FRANCO et al, 2008 entre outros), primeiramente, 

compreender a especificidade da EJA e, depois, reconhecê-la como um ensino para 

trabalhadores, jovens ou adultos, entendendo que esses educandos, como resultado de suas 

experiências pessoais e profissionais, têm suas concepções de mundo, suas condições e 

bagagens culturais, suas formas de aprender, interesses e necessidades, decorrentes da 

“realidade social, objetiva [...] produto da ação dos homens, [...]. Se os homens são os 

produtores dessa realidade e se esta, na ‘inversão da práxis’, se volta sobre eles e os 

condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens” 

(FREIRE, 1998, p. 36).  

Em se tratando da prática pedagógica, essa realidade exige do professor formas 

específicas de trabalhar, demandando a constituição de práticas e saberes docentes próprios, 

com base em trocas culturais, no sentido da aproximação das realidades dos(as)alunos(as). 

 

                                                 
26 Abordaremos o novo PNE (2011-2020) nas Considerações Finais, quando trataremos dos novos ordenamentos 
e das estratégias da política. 
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É claro que a lei e sua regulamentação pertinente, ao destacarem  as 
modalidades e cada fase, querem que a igualdade de oportunidades se 
exerça também  pela consideração de diferenças significativas para a 
constituição de saberes próprios da educação escolar voltadas para jovens e 
adultos. Se cada vez mais se exige da formação docente um preparo que 
possibilite aos profissionais do magistério uma qualificação multidisciplinar 
e polivalente, não se pode deixar de assinalar também as exigências 
específicas e legais para o exercício da docência no que corresponder, dentro 
da EJA, às etapas da educação básica. Assim, o diferencial próprio do ensino 
médio deve ser tão considerado como os dois segmentos do ensino 
fundamental [...] (BRASIL, 2000a, p. 57). 

 
As Diretrizes Curriculares para a EJA (Parecer CNE/CEB nº 11/2000) ressaltam a 

necessidade de uma formação específica para professores da EJA, em que se resguarde o 

sentido primeiro do termo adequação no que se refere aos conteúdos, métodos, tempos 

 
No caso, trata-se de uma formação em vista de uma relação pedagógica  com 
sujeitos, trabalhadores ou não, com marcadas experiências vitais que não 
podem ser ignoradas. E esta adequação tem como finalidade, dado o acesso à 
EJA, a permanência na escola via ensino com conteúdos trabalhados de 
modo diferenciado com métodos e tempos intencionados ao perfil deste 
estudante. Também o tratamento didático dos conteúdos e das práticas não 
pode se ausentar nem da especificidade da EJA e nem do caráter 
multidisciplinar e interdisciplinar dos componentes curriculares (BRASIL, 
2000a, p. 58). 

 

A formação de professores tem destaque em todos aqueles projetos/programas sérios e 

comprometidos com a EJA, com a educação nacional para a emancipação dos sujeitos e a 

formação de cidadãos, com vistas à melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. É o caso da 

proposta pedagógica de organização e funcionamento da EJA, resultado de vários anos de 

investigação dos membros do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação de Jovens 

e Adultos – NUPEP, do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), e de uma pesquisa sistemática desenvolvida no processo de implantação de um 

Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), durante quatro anos (1994/1997), em 

Peixinhos, Olinda-PE. A proposta apresentava cinco projetos que poderiam ser vivenciados, 

simultânea e integradamente, a saber: 

 
1- Satisfação das necessidades básicas de aprendizagem de jovens e 

adultos trabalhadores. 
2- Formação de professores para a satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem de jovens e adultos trabalhadores. 
3- Integração escola, população, empresas, instituições governamentais, 

universitárias, religiosas e de cidadãos através de atividades de 
profissionalização, desenvolvimento artístico-cultural e esportivo. 

4- Pesquisas educacionais. 
5- Elaboração de material didático. 
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De acordo com a proposta do NUPEP, seria através do Projeto 1 (Satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem de jovens e adultos trabalhadores)  que os outros 

projetos seguintes iriam adquirir significado. O Projeto 1 objetiva garantir aos jovens e 

adultos a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem provendo-os com as 

competências fundamentais27, conforme indicações da Conferência Mundial sobre Educação 

para Todos. Porém, segundo Souza (2003, p. 115), o referido projeto “será inócuo se não 

contar com professores capazes de realizá-lo em suas especificidades”. Portanto, a proposta 

era de que a formação dos professores do CEJA passasse por uma especialização e habilitação 

em serviço simultaneamente com a sua prática pedagógica, possibitilitando a estes a reflexão 

sobre a sua prática.  

Pelo enfoque dessa proposta, os conteúdos curriculares, seja do ensino fundamental ou 

do ensino médio, devem ser tratados em níveis de abrangência e complexidade necessários à 

(re)significação de conhecimentos e valores, nas situações em que são 

(des)construídos/(re)construídos  por crianças, jovens e adultos. Para Souza (2007), a 

construção do conhecimento na EJA passa por um processo de confronto de saberes, em que 

ocorre uma recognição, reelaborando os significados prévios e construindo coletivamente 

outras representações sociais ou saberes.  

No caso do PROEJA, a realidade se apresenta de forma diferenciada, pois serão os 

professores da educação profissional (formação geral e formação específica) que ministrarão 

o ensino na modalidade EJA. Estes - exceto os da formação geral -, os da formação específica 

têm como formação inicial os cursos de bacharelado, algumas vezes acrescido de cursos de 

licenciatura nos modelos 3+128 ou nos antigos esquemas I e II29. Para este caso, o governo 

federal apresenta uma nova política em forma de programas de formação continuada com 

responsabilidades definidas e divididas entre a SETEC/MEC e os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia - IFs. A SETEC/MEC se responsabiliza pela formação 

continuada em nível de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) e as 

instituições proponentes, pela formação continuada em serviço.  

                                                 
27 “ O esforço é no sentido de construir uma escola onde se faça um exercício emancipatório e intercultural do 
poder-saber-ser-ter” através do desenvolvimento das competências: ética e lingüítica; argumentativa e decisória; 
tecnológica e técnica; e gerencial. (SOUZA, 2003, p. 102) 
28 O modelo 3+1 se refere a cursos de licenciatura em que nos três primeiros anos são oferecidas disciplinas da 
parte específica do currículo e somente no último ano, oferecem-se as disciplinas pedagógicas 
29 Esquemas I e II  referem-se a cursos complementares de formação pedagógica para quem tem cursos de 
bacharelado ou curso técnico de nível médio, respectivamente. 
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A criação de novos espaços educacionais e de novas formas de ensinar na EJA é, antes 

de tudo, um desafio. O PROEJA vem, sem dúvida, alterar, modificar a forma e o lócus em 

que a EJA vem se desenvolvendo nos últimos tempos.  

 

O grau de complexidade deve ser apontado, sobretudo, por se tratar de  
processos formativos diretamente relacionados a sujeitos que estão à 
margem da sociedade, em uma conjuntura histórica assentada no modelo de 
desenvolvimento econômico dependente, no qual a industrialização cede 
espaço para o capital financeiro, sendo essa uma das razões do aumento do 
índice de desemprego e das condições precárias de trabalho. Aliada às 
condições históricas do atual processo de globalização econômica, a 
educação de jovens e adultos passa por uma mudança conceitual, a partir da 
Lei nº 9.394/96, como modalidade educacional com características próprias 
e não mais com caráter de suplência. Já com a edição do Decreto nº 
5.840/2006, a proposta é integrar a EJA à formação para o mundo do 
trabalho (FERREIRA; OLIVEIRA; CEZARINO, 2008, p. 03). 

 

Pelo exposto, a qualidade da educação em EJA pressupõe um repensar sobre os 

objetivos e finalidades da educação escolar, definindo, dessa forma, o perfil do professor a ser 

formado. É nessa perspectiva que deverão ser conduzidas as políticas para a formação de 

professores em EJA, possibilitando aos docentes os saberes necessários para o desempenho de 

suas funções, de acordo com a natureza da experiência educativa. Ou seja, “é entender a 

formação, na perspectiva social, como um direito. É superar o estágio das iniciativas 

individuais para aperfeiçoamento próprio e colocá-la no rol das políticas públicas para a 

educação.” (MELO, 1999, p. 47). 

Na próxima seção, trataremos de contextualizar as políticas de formação de 

professores no Brasil, analisando como tem ocorrido a formação dos docentes para a 

educação profissional e para o PROEJA, especificamente, no IFPE - nosso campo de 

pesquisa. 

 

3.3.3 A Formação de professores para a educação profissional e tecnológica 

 

A rede federal de educação profissional e tecnológica, atualmente representada pelos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFs (antigos Centros Federais de 

Educação Tecnológica - CEFETs - e Escolas Agrotécnicas Federais - EAFs), no que concerne 

à formação de professores para o ensino, apresenta uma peculiaridade se comparada às outras 

instituições de ensino médio do País. Trata-se de ter no seu quadro docente profissionais com 

dois tipos de formação: licenciatura (professores das disciplinas da base comum nacional) e 
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bacharelado (professores das disciplinas de base tecnológica dos cursos técnicos). No caso 

dos especialistas, os bacharéis, é sabido que na sua formação inicial, na maioria das vezes, os 

mesmos não vislumbravam o ofício de “ser professor”. Assumem, portanto, a função nessas 

instituições de ensino desprovidos de formação e sensibilidades pedagógicas necessárias à 

“arte de ensinar”. No entanto, alguns desses professores realizaram uma formação pedagógica 

complementar, seja na forma de cursos emergenciais, os chamados Esquemas I e II30, ou em 

cursos de pós-graduação lato sensu – especializações. Por outro lado, de acordo com Lima 

(2005, p. 128), boa parte dos professores do IFPE têm se formado, se tornado professores no 

exercício da docência, na sua prática pedagógica. Afirma ainda: 

 

São profissionais com formação superior em diversas áreas das ciências 
exatas, especificamente nas engenharias, e, em virtude de não haver uma 
formação inicial específica para o magistério neste nível de ensino, “se 
tornam professor” no exercício da docência e no âmbito da escola. A 
exigência legal de ingresso para o cargo da docência tem como critério não a 
formação inicial como docente, como professor, mas, sim, a formação na 
área acadêmica de conhecimentos específicos na disciplina a ser lecionada, 
bem como uma titulação adquirida na formação continuada nos cursos de 
especialização, mestrado e/ou doutorado (LIMA, 2005, p. 128). 

 

Não existe então uma formação pedagógica direcionada aos docentes da educação 

profissional. Segundo Machado (2008), a ausência de políticas públicas amplas e contínuas, 

com concepções teóricas consistentes, tem caracterizado, historicamente, as iniciativas de 

formação de docentes especificamente para a educação profissional no Brasil. A partir de 

2008, um grupo de trabalho criado pelo MEC vem promovendo estudos e discussões sobre 

uma política mais ampla de formação de docentes para essa área da educação, reivindicando 

uma política para a formação de professores da educação profissional que ultrapasse o caráter 

emergencial dado até então, a fim de que esse tipo de formação contemple a oferta de 

formação inicial na forma de licenciatura.  

A referida autora chama a atenção para o fato de que após a LDB nº 9.394/1996, 

outras referências foram trazidas para a formação de professores, ou seja, “formação mediante 

relação teoria/prática, aproveitamento de estudos e experiências anteriores dos alunos 

desenvolvidos em instituições de ensino e em outros contextos e prática de ensino de, no 

mínimo, 300 horas. [...]” No entanto, o Decreto 2.208/1997 - regulamentando os artigos da 

                                                 
30 De acordo com a Portaria Ministerial nº 339/1970, o Esquema I contempla a complementação pedagógica de 
portadores de diploma de nível superior. O Esquema II destinado aos técnicos diplomados, incluía disciplinas 
pedagógicas do Esquema I e as de conteúdo técnico específico. 
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nova LDB referentes à educação profissional, interpretando o seu artigo 9º31 -, apesar de citar 

os cursos regulares de licenciatura, afirma “que as disciplinas do ensino técnico poderiam ser 

ministradas não apenas por professores, mas por instrutores e monitores, uma incúria com 

relação às exigências de habilitação docente.” (MACHADO, 2008, p. 08). 

Os mesmos deveriam ser selecionados, principalmente, pela experiência profissional, 

sem necessariamente terem preparação prévia para o magistério, podendo esta se dar em 

serviço ou por programas especiais de formação pedagógica.  

O fato é que, a partir da década de 1990, novos requerimentos foram postos a esses 

docentes pela última reforma da educação profissional, exigindo a formação de um novo 

perfil de trabalhador para o mercado de trabalho, orientado, dessa feita, pelo processo de 

globalização e de reestruturação produtiva (GOUVEIA, 2005). 

Em seus estudos sobre a identidade profissional dos docentes do CEFET-PE, Lima 

(2005, p. 29-30) constatou que  

 

[...] isso se refletiu na formação inicial e continuada para atuação no 
magistério, no trabalho docente no cotidiano da escola, implicando a 
(re)constituição da identidade profissional docente desse professor. Isso 
porque, nesse contexto, aos professores coube o papel de “mediador” 
adequadamente preparado para uma ação educativa pautada no 
desenvolvimento de competências. 

 

Observamos, pelos discursos oficiais e documentos da referida reforma, que as 

exigências para o exercício docente diminuíram, quer dizer, não se exigia licenciatura para o 

ensino. De acordo com Lima (2005, p. 29-30), 

 
[...] No aspecto oficial, exige-se do professor “principalmente 
experiência profissional” na área, pois a formação docente, ou seja, 
“seu preparo para o magistério se dará em serviço, em cursos de 
licenciatura ou em programas especiais. 

 

Entende Machado (2008, p.11), que os professores passaram a enfrentar novos 

desafios relacionados às mudanças organizacionais, às inovações tecnológicas,  

 

[...] ao novo papel que os sistemas simbólicos desempenham na estruturação 
do mundo do trabalho, ao aumento das exigências de qualidade na produção 

                                                 
31 Art. 9º As disciplinas do currículo do ensino técnico serão ministradas por professores, instrutores e monitores 
selecionados, principalmente, em função de sua experiência profissional, que deverão ser preparados para o 
magistério, previamente ou em serviço, através de cursos regulares de licenciatura ou de programas especiais de 
formação pedagógica. 
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e nos serviços, à exigência de maior atenção à justiça social, às questões 
éticas e de sustentabilidade ambiental. [...] 
[...] são novas demandas à construção e reestruturação dos saberes e 
conhecimentos fundamentais à análise, reflexão e intervenções críticas e 
criativas na atividade de trabalho. 

 

Para tanto, faz-se necessário: 

 
Superar o histórico de fragmentação, improviso e insuficiência de formação 
pedagógica que caracteriza a prática de muitos docentes da educação 
profissional de hoje implica reconhecer que a docência é muito mais que 
mera transmissão de conhecimentos empíricos ou processo de ensino de 
conteúdos fragmentados e esvaziados teoricamente. Para formar a força de 
trabalho requerida pela dinâmica tecnológica que se dissemina 
mundialmente, é preciso um outro perfil de docente capaz de desenvolver 
pedagogias do trabalho independente e criativo, construir a autonomia 
progressiva dos alunos e participar de projetos interdisciplinares. 
 

 

Destacamos que no IFPE (na época, CEFET-PE), com a Reforma da Educação 

Profissional dos anos 1990 - que separou a educação profissional da educação básica - foram 

oferecidos dois tipos de cursos: o ensino médio regular, cuja docência era realizada apenas 

por professores licenciados; e os cursos ensino técnico subseqüentes para aqueles alunos que 

já haviam concluído o ensino médio. Se, anteriormente, com os cursos integrados (ensino 

médio e profissional), já não havia para os professores a obrigatoriedade de terem a 

licenciatura, com a reforma, essa condição desapareceu por completo. O requisito para o 

exercício docente nessas instituições de ensino passou a ser a experiência profissional na área.  

Analisando essa realidade com base nos paradigmas de formação de professores, 

identificamos que a experiência profissional técnica solicitada como requisito básico – de 

acordo com a legislação (BRASIL, 2000) - ao professor do ensino profissional reflete uma 

concepção docente baseada na perspectiva técnica ou racionalidade técnica (SCHÖN, 2000), 

em que a ênfase é colocada hierarquicamente na ciência básica e na ciência aplicada e, por 

último, nas habilidades técnicas e na prática cotidiana. “Como regra geral, quanto maior for a 

proximidade de alguém à ciência básica, maior o seu status acadêmico. O conhecimento geral 

e teórico desfruta uma posição privilegiada. [...]” (SCHÖN, 2000, p. 19).  

Nessa perspectiva, o professor é um técnico que domina as aplicações do 

conhecimento científico na prática, na solução de problemas.  

Essa situação também pode ser explicada por Pérez Gómez (2000) através da  

perspectiva acadêmica de que basta saber, estar de posse de determinado conhecimento, para 

ensinar. Nessa concepção de ensino, a formação do professor/a “[...] ressalta o fato de que o 
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ensino é, em primeiro lugar, um processo de transmissão de conhecimentos e de aquisição da 

cultura pública que a humanidade acumulou. [...] (p. 354)”. Na perspectiva acadêmica, a 

formação e na prática pedagógica dos docentes da educação profissional se enquadram mais 

no enfoque enciclopédico que  

 

“[...] propõe a formação do professor/a como a de um especialista num ou 
vários ramos do conhecimento acadêmico. Quanto mais conhecimento 
possua, melhor poderá desenvolver sua função de transmissão. Dentro desse 
enfoque confunde-se o docente com o especialista nas diferentes disciplinas, 
não se distingue com clareza entre saber e saber ensinar, dando-se pouca 
importância tanto à formação didática da própria disciplina quanto à 
formação pedagógica do docente. O processo de transmissão de 
conhecimentos da cultura não requer mais estratégia didática do que 
respeitar a seqüência lógica e a estrutura epistemológica das disciplinas. 
[...]” (PÉREZ GÓMEZ, 2000, 354-355) 

 

Então, se para o ensino profissional regular já contamos com essa problemática, com a 

ausência de saberes pedagógicos (metodologia, didática, etc.) por parte dos docentes, atente-

se para a realidade do PROEJA, com a complexidade da prática pedagógica posta pela 

especificidade da EJA. O PROEJA demanda dos professores da educação profissional, além 

da formação específica e pedagógica, uma formação que focalize o ensino da EJA. Nesse 

sentido, “... faz-se necessário refletir e analisar quem é o educando do PROEJA: suas marcas, 

sua vida, sua história, suas características, seus anseios, etc.” (FRANCO; SILVA, 2008, p. 

06). Segundo as referidas autoras, aos docentes exige-se o domínio de novos saberes 

docentes32, pois devem 

 

[...] ter um olhar diferenciado para o PROEJA, já que esses alunos possuem 
experiências que deverão ser a base para o processo de ensino - 
aprendizagem. O educador deve estar atento as reais necessidades que o 
educando traz consigo quando chega à escola. Ao catalisar as demandas do 
educando do PROEJA, abrem-se oportunidades de contato e de realização de 
projetos que atendam a interesses, necessidades e demandas desses 
educandos. É imprescindível incorporar tais aspirações e expectativas à 
atividade pedagógica para que a escola se torne um lugar democrático e de 
possibilidades. (FRANCO; SILVA, 2008, p. 07). 

 

                                                 
32 Saberes disciplinares, saberes curriculares, saberes das Ciências da Educação, saberes da tradição pedagógica, 
saberes da experiência, saberes da ação pedagógica (GAUTHIER); saberes profissionais, saberes disciplinares, 
saberes curriculares, saberes experienciais (TARDIF, LESSARD, LAHAYE); saberes do conhecimento, saberes 
pedagógicos, saberes da experiência (PIMENTA). 
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Essas são questões a serem enfrentadas no processo de formação continuada e que 

serão discutidas a seguir. Na próxima seção, faremos uma discussão teórica sobre  a  

formação continuada, considerando ser esta a proposta contida na política de formação de 

professores para o PROEJA. 

 

 

 

 

3.3.4 A política de formação de professores para o PROEJA: a formação continuada 

 

A política de formação dos professores para o PROEJA constante nos documentos 

oficiais, explicitada mais precisamente no Documento Base do PROEJA, constitui-se em 

forma de programas de formação continuada.  

A formação continuada tem sido largamente utilizada nos discursos oficiais das 

políticas educacionais, no campo das políticas educativas, mormente nas reformas,  mais 

notadamente a partir da década de 1990. Assumindo um caráter de continuidade na formação 

dos professores em serviço, vem se aproximando da ideia de desenvolvimento profissional, 

em que os mesmos necessitam renovar seus conhecimentos a fim de acompanhar as 

mudanças. 

Segundo alguns autores, a formação continuada é definida como sendo toda “atividade 

que o professor em exercício realiza com uma finalidade formativa – tanto de 

desenvolvimento profissional como pessoal, individualmente ou em grupo – para um 

desempenho mais eficaz nas suas tarefas actuais ou que preparem para o desempenho de 

novas tarefas” (GARCIA apud GARCIA, 1999, p. 136). 

A política de formação de professores para o PROEJA tem como objetivo, segundo o 

Documento Base, 

 

[...] a construção de um quadro de referência e a sistematização de 
concepções e práticas político-pedagógicas e metodológicas que orientem a 
continuidade do processo. Deve garantir a elaboração do planejamento das 
atividades do curso, a avaliação permanente do processo pedagógico e a 
socialização das experiências vivenciadas pelas turmas. ( BRASIL, 2006b, p. 
48) 
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Para tanto, deve ser desenvolvida em duas frentes: num programa de formação 

continuada sob a responsabilidade das instituições proponentes e em programas de âmbito 

geral fomentados ou organizados pela SETEC/MEC. 

 

As instituições proponentes devem contemplar em seu Plano de Trabalho a 
formação continuada através de, no mínimo: 
 
a) formação continuada totalizando 120 horas, com uma etapa prévia ao 

início do projeto de, no mínimo, 40 horas; 
 

b) participação em seminários regionais, supervisionados pela 
SETEC/MEC, com periodicidade semestral e em seminários nacionais 
com periodicidade anual, organizados sob responsabilidade da 
SETEC/MEC; 

 
c) possibilitar a participação de professores e gestores em outros programas 

de formação continuada voltados para áreas que incidam sobre o 
PROEJA, quais sejam, ensino médio, educação de jovens e adultos e 
educação profissional, bem como aqueles destinados à reflexão sobre o 
próprio Programa. 

 
A SETEC/MEC como gestora nacional do PROEJA será responsável pelo 
estabelecimento de programas especiais para a formação de formadores e 
para pesquisa em educação de jovens e adultos, por meio de: 
 
a) oferta de Programas de Especialização em educação de jovens e adultos 

como modalidade de atendimento no ensino médio integrado à educação 
profissional; 
 

b) articulação institucional com vista à cursos de pós-graduação (mestrado 
e doutorado) que incidam em áreas afins do PROEJA; 

 
c) fomento para linhas de pesquisa em educação de jovens e adultos, ensino 

médio e educação profissional. (BRASIL, 2006b, p.48) 
 

A maioria das experiências de formação continuada tem se constituído como uma 

formação do tipo pontual, fragmentada, instrumental, pautada em eventos, encontros e cursos. 

A formação continuada desenvolvida nessa perspectiva reduz-se a uma ação 

compensatória de fragilidade da formação inicial.  Assim, parece haver uma fragmentação, 

uma redução na concepção de formação, colocando-a simplesmente no âmbito da capacitação 

– um dos aspectos da formação docente (MELO, 1999). 

 A superação desse modelo de formação implica a compreensão de que a formação 

continuada é um processo que tem a ver com as experiências construídas no âmbito da 

profissão. O conhecimento adquirido na formação inicial se reelabora na atividade 
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profissional para atender às necessidades e à diversidade de situações que solicitam do 

professor uma intervenção adequada. 

A formação continuada de caráter reflexivo propõe elementos teórico-metodológicos 

que têm contribuído com a construção de novas práticas formativas. Essa concepção 

considera o professor sujeito da ação, valoriza suas experiências pessoais e profissionais e 

possibilita que, no processo formativo, o professor venha ressignificar saberes e, 

consequentemente, atribuir novos significados à sua prática na medida em que compreende e 

enfrenta os desafios que estão postos no cotidiano da atividade docente.  

Segundo Costa (2004), a formação continuada de professores pode ser abordada por 

dois grandes modelos teóricos: o modelo clássico ou estruturante; e o modelo construtivista 

ou interativo reflexivo.  

O modelo clássico está diretamente relacionado ao termo “reciclagem”. Nessa forma, 

o professor que está atuando profissionalmente volta à universidade para realizar cursos de 

pós-graduação, atualizar ou renovar os conhecimentos adquiridos na sua formação inicial. 

Várias são as formas em que se desenvolve esse modelo de formação, o qual, mesmo sendo o 

mais aceito, recebe críticas por considerar a universidade como lócus atualizado de 

informações, desconsiderando assim as escolas como produtoras de conhecimento e tendo-as 

apenas como espaços onde se desenvolve somente a prática. 

No modelo construtivista ou interativo reflexivo, o processo parte da reflexão 

contextualizada, ou seja, das “... necessidades dos educadores e se constitui em uma 

aprendizagem significativa, visto que os estudos teóricos têm ressonância na realidade 

cotidiana e visam resolver questões anteriormente identificadas pelos envolvidos.” (COSTA, 

2004, p. 69). A autora ressalta que esses modelos não existem de forma isolada numa 

determinada realidade, mas, se materializam de forma mista na formação dos docentes. 

Comungam com essa perspectiva vários estudiosos do assunto. Para Nóvoa (1992), na 

formação voltada para o professor reflexivo, a escola é vista como o lócus da formação 

continuada do docente. Uma reflexão “na prática e sobre a prática.” Tardif (2002) defende, 

assim, que a formação dos professores no espaço escolar valorize o saber docente, o saber da 

experiência que se origina no trabalho cotidiano. 

Em síntese, essa seção evidencia que a formação continuada é uma exigência do 

trabalho docente no contexto do mundo atual que se encontra submerso em grandes processos 

de exclusão, que exigem cada vez mais dos educadores o compromisso com a construção de 

um projeto educacional e societal mais justo e humano. Ao mesmo tempo que é uma 

exigência, é também uma necessidade, particularmente na realidade posta pelo advento do 
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PROEJA nos IFs, onde a maioria dos professores não tem, em sua formação inicial, a 

formação pedagógica que lhes permitiria construir e reconstruir saberes fundamentais para o 

desenvolvimento de sua prática docente.  

No próximo capítulo, aprofundaremos a discussão, iniciada na seção 3.1 deste 

capítulo, sobre os discursos de inclusão e de integração curricular nas políticas educacionais 

dos anos 2000, dentre elas a política educacional do PROEJA.  
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4 DISCURSOS DE INCLUSÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO CURRICULAR  
 

Conforme vimos no capítulo 3 desta tese, os discursos de integração curricular e 

inclusão social estão fortemente apresentados e articulados nas políticas educacionais nos 

anos 2000, sobretudo no que se refere à educação profissional e à EJA. 

Guimarães, E. (2008), ao analisar os documentos da política curricular da educação 

profissional, identificou - como resultado da recontextualização das políticas dos anos 1990, 

mudanças nos discursos das políticas educativas dos anos 2000 - uma ressignificação do 

projeto educativo com ênfase na inclusão social. 

 

[...] As novas orientações trazem como foco a educação como estratégia para 
desenvolvimento nacional e regional, a valorização docente e a expansão da 
oferta com interiorização, e em conseqüência a “inclusão social” dos jovens 
e adultos no sistema educacional, visando a elevação da escolaridade e o 
preparo profissional para atividades econômicas, sociais e culturais dos 
arranjos produtivos locais [...] (GUIMARÃES, E., 2008), p. 62, grifo 
nosso). 
 

Segundo a autora, o discurso da inclusão social nos anos 2000, sobretudo na educação 

profissional, surge articulado ao discurso da integração curricular na perspectiva da politecnia,  

que vem propor uma formação integrada entre ciência e cultura, humanismo e tecnologia: 

uma formação integral para a cidadania. Diferencia-se, então, dos discursos dos anos 1990, 

quando a separação entre o ensino médio e a educação profissional - “dualidade educacional” 

- instituída pelo Decreto nº 2.208/1997 veio propugnar uma educação profissional para 

atender imediatamente aos interesses de mercado.  

O PROEJA é um exemplo claro das políticas inclusivas dos anos 2000 quando 

pretende integrar a educação básica à educação profissional e à educação de jovens e adultos, 

numa perspectiva de elevação de escolaridade, com vistas ao resgate da cidadania.  

 

Com o PROEJA busca-se resgatar e reinserir no sistema escolar brasileiro 
milhões de jovens e adultos possibilitando-lhes acesso a educação e a 
formação profissional na perspectiva de uma formação integral. O Proeja é 
mais que um projeto educacional. Ele, certamente, será um poderoso 
instrumento de resgate da cidadania de toda uma imensa parcela de 
brasileiros expulsos do sistema escolar por problemas encontrados dentro e 
fora da escola. [...] (BRASIL, 2006b, p. 06). 
 

Compreendemos que a inclusão educacional e social passa, necessariamente, pela 

concepção de ensino integrado e pela adoção do currículo numa perspectiva 
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multicultural/intercultural, sem desconsiderar, obviamente, os outros intervenientes 

educacionais os quais abordaremos no decorrer das análises. Nas próximas seções, trataremos 

dos discursos de integração curricular e inclusão social em suas estreitas relações. 

 

4.1 Discursos de inclusão social  

 

Muito se tem discutido sobre a inclusão social, principalmente a partir dos anos 2000, 

no Brasil e no mundo. Este é, portanto, um tema que está em pauta nos encontros sociais 

internacionais e nacionais que definem e orientam as políticas sociais e, entre elas, as políticas 

educacionais.  

Atualmente, a temática inclusão tem sido alvo de muitos debates e embates e tem sido 

meta das políticas sociais nos países ditos democráticos.  

Pretendemos iniciar a discussão sobre inclusão social problematizando da seguinte 

forma: quem se pretende incluir? Quem esteve ‘dentro’ e foi colocado ‘fora’? Quem sempre 

esteve ‘fora’? 

Nesse sentido, compreender o conceito de inclusão requer que identifiquemos quem 

não está incluso, isto é, quem está fora e por que está fora. Assim, requer que tratemos 

também do conceito de exclusão. 

De acordo com Luciano Oliveira (2010), o termo excluídos foi utilizado pela primeira 

vez no Brasil para designar os moradores e meninos de rua, “flanelinhas”, desempregados das 

favelas, catadores de lixo, delinquentes, etc. O autor relaciona dois traços que marcam essa 

forma contemporânea de exclusão. O primeiro, ele o relaciona à não absorção desse 

contingente de pessoas nos novos processos produtivos de trabalho, tornando-se 

“desnecessários economicamente”, principalmente pelos avanços tecnológicos que tem levado 

os trabalhadores, em muitos casos, a serem substituídos pelas “máquinas” – o desemprego 

estrutural. O segundo traço, segundo ele, exprime o sentido da própria ideia de exclusão, 

colocando-os na “órbita da humanidade” numa condição sub-humana de sobrevivência e, por 

conta disso, sendo “[...] percebidos como indivíduos socialmente ameaçantes e, por isso 

mesmo, passíveis de serem eliminados.” (OLIVEIRA, 2010, p. 02).  

No entanto, o referido autor levanta um questionamento: os excluídos existem? Ou 

seja, essas pessoas são/estão realmente excluídas? Em que sentido? Não estariam essas 

pessoas de certa forma incluídas num mesmo processo?  
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[...] como será possível falar em excluídos, “apartados”, pessoas que estão 
“fora” etc., se elas estão, por vias transversas, “integradas” ao sistema 
econômico? Dito de outra forma: qual o sentido de falar em duas ordens de 
realidade, dos “incluídos” e dos “excluídos”, se ambas são produzidas por 
um mesmo processo econômico, que de um lado produz riqueza e, do outro, 
miséria? E, mais que isso, se a miséria assim produzida se torna, ao que tudo 
indica, funcional para a acumulação de riquezas no pólo oposto? 
(OLIVEIRA, 2010, p. 02). 

 

Conceber a separação entre incluídos e excluídos é adotar uma perspectiva dualista. 

Em contraposição, a visão antidualista, de inspiração marxista, vê ambas as situações num 

mesmo processo. (OLIVEIRA, 2010; MARTINS, 2002).  

 

[...] aceitar a centralidade do "conceito" de exclusão social seria o mesmo 
que recusar toda a tradição do pensamento sociológico. A concepção de 
"exclusão" é antidialética. Ela nega o princípio da contradição, nega a 
história e nega a historicidade das ações humanas (MARTINS, 2002). 
 

Então, se compreendermos a inclusão e a exclusão como fazendo parte de um mesmo 

processo, podemos afirmar que os que seriam excluídos, na verdade, são incluídos de forma 

precária. Nessa perspectiva, Martins (2002) argumenta não haver propriamente a exclusão, 

mas “formas anômalas e injustas de inclusão”, sendo um conceito que ideologicamente é útil 

à classe média, pois oculta a real origem do problema. 

 

A minha crítica da concepção de exclusão e da ideologia que dela decorre é 
para proclamar que nelas se oculta o verdadeiro problema a ser debatido e a 
ser resolvido: as formas perversas de inclusão social que decorrem de um 
modelo de reprodução ampliada do capital, que, no limite, produz 
escravidão, desenraizamentos, pobreza e também ilusões de inserção social. 
(MARTINS, 2002, p. 01). 

 

Na mesma linha de raciocínio, Ribeiro (2006) afirma que o conceito de exclusão, 

apesar de ser transparente, por não deixar dúvidas a respeito da mensagem que transmite, é 

um conceito frágil, impreciso, pois  

 

[...] não explica as razões que colocam algumas pessoas do lado de fora e 
outras do lado de dentro; não identifica o(s) espaço(s) e o(s) tempo(s) nos 
quais acontece, não nomeia os sujeitos que decidem quem será incluído ou 
excluído, muito menos as suas justificativas (RIBEIRO, 2006, p. 158). 

 

E complementa que, além disso, ele é impotente e superficial, não indo à origem da 

questão. 
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Além de sua imprecisão, ele é impotente para a formulação de estratégias de 
ruptura com aquelas relações, as quais determinam que uma minoria decida 
sobre a exclusão social da terra, do trabalho e das condições de subsistência 
da maioria dos povos. [...] Ele oculta a postura autoritária da classe que opta 
por acomodar os conflitos, armar-se contra a violência, porque não pretende 
atravessar a superfície do fenômeno para ir ao fundo, ou à sua essência. 
Nesse fundo é possível ver a barbárie que avança tanto sobre as populações 
pobres quanto sobre as condições de sobrevivência no planeta Terra, tendo 
em vista a necessidade de preservação dos recursos naturais não-renováveis 
e que são essenciais à manutenção da vida (RIBEIRO, 2006, p.159-160). 

 

Martins (1997, p. 14-16) chama a atenção para a necessidade de compreendermos a 

exclusão como expressão da contradição do desenvolvimento do sistema capitalista na 

sociedade e, nesse sentido, de não concebê-la como um estado “fixo” e “incorrigível”, sem 

possibilidades de superação.  Nessa mesma lógica, Ribeiro (2006, p. 159) complementa que 

 

[...] Se considerarmos que os processos de exclusão social são inerentes à 
lógica do modo de produção capitalista, veremos que as políticas de inclusão 
e/ou inserção social são estratégias para integrar os objetos - os excluídos - 
ao sistema social que os exclui e, ao mesmo tempo, de manter sob controle 
as tensões sociais que decorrem do desemprego e da exploração do trabalho, 
móveis da exclusão social.  
 

O debate exposto sobre inclusão e exclusão, nos sugere que não há exclusão, mas uma 

outra forma de inclusão. Ou seja, o que há, na sociedade capitalista na qual vivemos, é a 

impossibilidade da real inclusão na sociedade dos indivíduos que se encontram à margem da 

sociedade e em situação sub-humana. De acordo com Martins (2008, p. 11), “[...] a sociedade 

que exclui é a mesma sociedade que inclui e integra, que cria formas também desumanas de 

participação na medida em que delas faz condição de privilégios e não de direitos.” 

Então, se essa é a condição, a inclusão precarizada, subalternizada, anômala, como 

analisar as políticas sociais e educacionais que se propõem inclusivas? Martins (2008, p. 14) 

afirma que, nesse contexto, restam as políticas compensatórias. 

 

A alternativa tem sido as políticas compensatórias, sem dúvida necessárias 
nessa circunstância, por meio das quais se procura atenuar os efeitos danosos 
do modelo econômico. Elas apenas confirmam e legitimam a exclusão por 
meio de benefícios que não constituem legítima apropriação social dos 
resultados da economia. São apenas débito a fundo perdido, preço a pagar 
pela sustentação de uma economia cuja dinâmica bane e descarta parcelas da 
população. [...] 
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Ribeiro (2006, p. 156) formula a hipótese de que existe uma disputa entre projetos 

sociais e educacionais contraditórios, de que resultam 

 

estratégias de combate à exclusão e promotoras de inclusão, encarnadas em 
concepções e práticas de educação social, como resposta às demandas de 
políticas sociais públicas provenientes das populações de crianças e jovens 
em situação de vulnerabilidade. 
 

É a partir desses significados que trazemos como alternativa, para subsidiar nossas 

análises, o conceito de justiça social. 

O conceito de justiça social tem sido abordado de várias formas na sociologia política, 

ou, como argumentam Cribb e Gewirtz (2011a), é visto como tendo uma variedade de facetas 

por concepções plurais de justiça. E como não poderia deixar de ser, o conceito carrega 

tensões entre as diferentes facetas. 

Dentre os modos plurais de justiça os autores destacam a preocupação com: a 

distribuição de bens; o tipo de bens (materiais); o tipo de reivindicação; o escopo dos modelos 

de justiça; com o escopo de princípios de distribuição; e o escopo da responsabilidade (do 

Estado ou de toda a sociedade). Nesse contexto, Cribb e Gewirtz (2011a) elaboraram um 

referencial analítico33 que identifica três preocupações de in/justiça: distributiva, cultural e 

associacional. 

A justiça distributiva (conceito tradicional), também chamada pelos autores de justiça 

econômica, está relacionada às reivindicações pela redistribuição dos bens produzidos na 

sociedade e se preocupa com a ausência de exploração, marginalização econômica e privação 

de condições de vida adequadas. A justiça cultural está relacionada às reivindicações de 

reconhecimento e é definida em termos da ausência de dominação cultural, não 

reconhecimento e desrespeito. E a justiça associacional é definida pela crítica à ausência de 

padrões de associação entre indivíduos e entre grupos.  

Os referidos autores defendem que precisaremos encontrar meios de nos engajar nas 

tensões e nas diferentes facetas, ou seja, caminhar no sentido da justiça associacional que 

pode ser um fim em si ou um meio para fins de justiça econômica e cultural. “[...] Isto é, para 

que a justiça econômica e cultural seja atingida, torna-se necessário que grupos anteriormente 

subordinados participem de decisões sobre como os princípios de distribuição e 

reconhecimento devem ser definidos e implementados.” (CRIBB; GEWIRTZ, 2011a, p. 07). 

                                                 
33 Baseados em Fraser (1997) e Young (1990). 
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Stephen Ball articula o conceito de justiça social com outros conceitos, como, por 

exemplo, desigualdades sociais, poder, classes sociais, performatividade, discurso, entre 

outros. Ao mesmo tempo, o referido autor afirma que, enquanto os valores de mercado 

privado estiverem sendo celebrados em quase todos os Estados do ocidente, legitimando e 

impulsionando ações e compromissos de espírito empresarial, competição e excelência, 

estarão ao mesmo tempo inibindo e deslegitimando os valores de justiça social, equidade, 

tolerância.  (BALL, 2004, 2005). 

Ball (2009), em entrevista concedida a Mainardes e Marcondes (2009, p. 307), 

sustenta que o termo justiça social é considerado “[...] um conceito inclusivo, que não é 

específico à raça, à classe, à deficiência ou à sexualidade; abarca uma concepção ampla de 

questões de equidade, oportunidade e justiça”. Para ele, a justiça social está fortemente 

relacionada às questões de poder. É com essa compreensão que ele afirma:  

 

[...] O conceito básico que sustenta tudo é o conceito de poder. Assim, eu 
vejo a justiça social através da opressão de poder, vejo as políticas de 
distribuição e reconhecimento em termos de lutas de poder. Ambos lutam 
pelo controle de bens e pelo controle dos discursos. As políticas são 
investidas de, ou formadas a partir de ambos os aspectos de disputas, em 
termos de vantagens sociais e de legitimidade social; o que pode ser 
considerada uma "boa" política e quais interesses são servidos pela definição 
do que seja considerado "bom". (MAINARDES; MARCONDES, 2009, 
p. 308)  
 

A importância atribuída por Ball (1994) à justiça social se expressa também na sua 

teoria do ciclo de políticas, quando, no quarto contexto – o contexto dos resultados ou efeitos 

– preocupa-se com questões de justiça, igualdade e liberdade individual, com as 

consequências materiais das políticas, em termos de equidade e inclusão. Os efeitos de 

primeira ordem da política provocam mudanças nas práticas curriculares e na estrutura da 

escola e os efeitos de segunda ordem referem-se aos impactos dessas mudanças nos padrões 

de acesso ao projeto escolar, na redução das desigualdades e na promoção da inclusão social. 

Isto é, para Mainardes e Marcondes (2009, p. 304), as pesquisas orientadas34 por Ball 

“buscam interrogar, avaliar e analisar políticas em termos de suas contribuições – positivas e 

negativas - para a realização da justiça social.”  

                                                 
34 Stephen J. Ball é um dos diretores associados do Centre for Critical Education Policy Studies (“Centro de 
Estudos Críticos de Políticas Educacionais”) do Instituto de Educação da Universidade de Londres. Este 
Centro congrega pesquisadores interessados em investigar os processos pelos quais as políticas educacionais são 
formadas, implementadas e experimentadas. (MAINARDES; MARCONDES, 2009, p. 304) 
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Daí Ball (2009) afirmar que as pesquisas que se preocupam com a justiça social e o 

poder são pesquisas críticas  

 

Para mim, toda pesquisa é pesquisa crítica. Mas suponho que uma definição 
poderia ser a pesquisa que tem o poder e a justiça social como conceitos-
chave. Assim, uma perspectiva crítica é uma necessidade inevitável, se 
estamos tentando entender como o poder funciona, porque você somente 
pode abordar o poder desenvolvendo um sentido de seus efeitos e de suas 
inadequações. E, quando abordamos o poder, sempre queremos perguntar 
como as pessoas se constituem, se produzem de forma diferente. O que é 
excluído pelo trabalho com relação ao poder? Isso frequentemente nos leva a 
questões sobre justiça social. (MAINARDES; MARCONDES, 2009, p. 
307) 
 

 
Podemos relacionar o termo justiça social também às preocupações de Basil Bernstein 

quando o mesmo manifesta preocupação com aspectos do discurso pedagógico relacionado ao 

papel das escolas na perspectiva da igualdade social, ou não. Nesse sentido, Mainardes e 

Marcondes identificam essa ideia no discurso de Ball quando este afirma com relação à 

Bernstein que  

 

Sua preocupação era com os aspectos intrínsecos do discurso pedagógico, 
não "o que é transmitido", mas com o dispositivo pedagógico, a voz, que 
estrutura e organiza o conteúdo e a distribuição do que está sendo 
transmitido. Ele estava tentando desenvolver um modelo que relacionasse 
estes sistemas de mensagem às transmissões da educação escolar e às 
diferentes regras de reconhecimento e realização, e que poderia, assim, 
explicar as instituições educacionais como geradoras de desigualdade 
(MAINARDES; MARCONDES, 2009, p. 310-311). 
 

De fato, se Bernstein (1996) se preocupa com as questões de desigualdade e de poder, 

preocupa-se com as questões de justiça e inclusão sociais. Para ele, a inclusão está relacionada 

ao currículo que, por sua vez, está relacionado à sua “teoria dos códigos”. Quer dizer, é 

através dos “códigos” que a escola coloca os alunos em situação de vantagem ou desvantagem 

social. Assim, de acordo com Leite (2001, p. 58-59), Bernstein critica a escola porque 

 

Ao usar preferencialmente um “código elaborado”, condiciona fortemente o 
que se aprende e como se aprende, favorecendo as crianças cujo ambiente 
familiar e cuja cultura familiar estão na continuidade desse código e 
limitando aquelas que não o dominam por pertencerem a classes com 
“códigos lingüísticos restritos.” 
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É nessa perspectiva, que articulamos a discussão da inclusão/ justiça social ao papel da 

escola e ao debate contemporâneo sobre a diversidade cultural, conforme veremos na próxima 

seção. 

 

4.2 Discursos de integração curricular 

 

No tocante à integração curricular, Bernstein (1998, 2003) nos fala do “currículo 

integração” que se apresenta em divergência com o “currículo coleção”. O “currículo 

integração” é aquele em que as fronteiras e classificações entre as disciplinas são fracas; e, no 

“currículo coleção”, a classificação é forte e as fronteiras entre as disciplinas são nítidas. Na 

história educacional brasileira, podemos relacionar o “currículo coleção”, em parte, à 

realidade imposta pelas políticas educativas de ensino médio e de ensino profissional com a 

criação e a recriação da dualidade educacional em que se separaram os conhecimentos 

científicos (disciplinas de base científica) dos conhecimentos tecnológicos (disciplinas de 

base tecnológica), com destaque para a reforma da educação profissional da década de 1990, 

conforme explicitamos anteriormente.  

Apesar de, nas políticas educacionais dos anos 2000, o discurso da integração 

curricular - “currículo integração” - no ensino médio e na educação profissional ser 

prevalecente associado ao discurso da politecnia, temos que enfatizar que o mesmo não é 

hegemônico. Para Zibas (2005) e Guimarães, E. (2008), há um debate em confronto sobre a 

integração curricular, basicamente entre dois grupos fortemente representados no poder, 

principalmente no que se refere ao discurso pedagógico, identificados a partir do Seminário 

Nacional de Educação Profissional realizado em junho de 2003, no início do governo Lula e 

que se sucede até os dias atuais. Zibas (2005, p. 1068) argumenta que, para a compreensão de 

como vem se desenvolvendo esse debate, faz-se necessário recorrer [...] “ao clássico conceito 

de educação como um campo de luta cujas contradições podem tanto reforçar a estratificação 

social quanto contribuir para a democratização.” 

Na literatura, identificamos um grupo que defende a politecnia ou a escola única, de 

base marxista, representado por Gaudêncio Frigoto, Maria Ciavata, Marise Ramos e Acácia 

Kuenzer. Esse grupo defende, segundo Zibas (2005, p.1082),  

 

[...] uma escola média que, mesmo respeitando as diferenças, tenha 
um perfil universal, calcado nas proposições de Gramsci quanto à 
politecnia, combinando “trabalho, ciência e cultura na sua prática e nos seus 
fundamentos científico-tecnológicos e histórico-sociais. 
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 Por outro lado, há os que defendem a integração curricular, de base pós-estruturalista, 

mas que, por assim ser, questionam a perspectiva universalista de currículo – da validade 

universal do conhecimento transmitido pela escola –, descartando a possibilidade de um 

currículo nacional e, com ele, a politecnia. Concebem o trabalho como mais um tema entre 

muitos outros que deverão ser trabalhados e não, de acordo com Gramsci, como princípio 

educativo. Esse grupo, segundo Zibas (2005), é representado, principalmente, por Alice 

Cassimiro Lopes, a qual critica a perspectiva universalista (monocultural) e defende a 

perspectiva relativista de currículo (multicultural) que respeita a cultura dos alunos. 

Esse debate nos mostra duas formas de acesso à inclusão pela via da integração 

curricular, considerando que, mesmo de perspectivas teóricas diferentes, ambos os grupos 

representados acima são considerados progressistas, conforme discutiremos mais adiante 

neste capítulo.  

Vale ressaltar que nas atuais políticas de currículo no Brasil o que encontramos é um 

hibridismo, no qual Lopes (2005, p. 57-58, grifo nosso) vê uma mescla em que 

 
[...] construtivismo e competências; currículo por competências, currículo 
interdisciplinar ou por temas transversais e currículo disciplinar; valorização 
dos saberes populares, dos  saberes cotidianos e dos saberes adequados à 
nova ordem mundial globalizada são exemplos de construções híbridas que 
não podem ser entendidas pelo princípio da contradição. Não se trata de 
elementos contraditórios em que um não existe sem o outro, tampouco 
podem ser explicados apenas por distinções e oposições. São discursos 
ambíguos em que as marcas supostamente originais permanecem, mas são 
simultaneamente apagadas pelas interconexões estabelecidas em uma 
bricolagem, visando sua legitimação. Dessa forma, os múltiplos discursos 
das políticas assumem a marca da ambivalência, pela qual há possibilidade 
de conferir a um objeto ou evento mais de uma categoria. 
 

Em termos educacionais, o currículo materializa as concepções includentes ou não, a 

depender do projeto social a que se vincula, visto que o mesmo é, segundo Silva (1997, p. 19),  

 

[...] o espaço em que se concentram e se desdobram as lutas em torno dos 
diferentes significados sobre o social e sobre o político. É por meio do 
currículo que diferentes grupos sociais, especialmente os dominantes, 
expressam sua visão de mundo, seu projeto social, “sua verdade.” 

   

Desse modo passamos a compreender o currículo como construção cultural, social e 

política. Enquanto construção cultural, portanto coletiva, “[...] o currículo constrói-se na ação 
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social em que os modos de pensar e agir são formalizados em códigos curriculares [...]” 

(PACHECO, 2005, p.73).  

Como construção social, o currículo é uma construção dinâmica que veicula um 

conhecimento socialmente organizado.  Do ponto de vista político, o currículo tem bases 

ideológicas com diferentes finalidades. “É, pois, “[...] um instrumento de poder que diferencia 

e legitima socialmente através da estruturação do conhecimento escolar por disciplinas” (p. 

64). 

Será, então, através do currículo que as escolas poderão atribuir novos sentidos 

mediante a nova realidade multicultural  

 

Se o currículo constitui o cerne da relação educativa, corporificando os 
nexos entre saber, poder e identidade, será em grande parte por seu 
intermédio que as escolas buscarão atribuir novos sentidos e produzir novas 
identidades culturais, auxiliando a conformar novos modos de reação à 
realidade social contemporânea, inegavelmente multicultural (CANEN; 
MOREIRA, 2001, p. 20). 
 

4.2.1 Diversidade cultural: multiculturalismo, diferença e identidade 

 

Para Souza (2007, p. 314), ao longo dos últimos cinquenta anos vem ocorrendo no 

mundo o movimento de transculturação, expresso pela diversidade cultural entre os diversos 

grupos étnicos-raciais, religiosos, de classe, gênero, etc. Enfatiza, nesse sentido, 

 

[...] a necessidade do respeito às diferenças e a urgência de serem destruídas 
não somente as extremas desigualdades econômico-sociais, as inclusões 
perversas, o desemprego estrutural, as hierarquias – fruto das explorações, 
dominações e subordinações -, mas também, as exclusões histórico-culturais.  

 

O processo de globalização vem gerando diversas e dinâmicas transformações, as 

quais têm afetado as sociedades contemporâneas, sobretudo no que se refere ao aspecto 

cultural. Nesse contexto, fez-se mister o surgimento do movimento multicultural. 

 

O multiculturalismo costuma referir-se às intensas mudanças demográficas e 
culturais que têm “conturbado” as sociedades contemporâneas. Por conta da 
complexa diversidade cultural que marca o mundo de hoje, há significativos 
efeitos (positivos e negativos) que se evidenciam em todos os espaços 
sociais, decorrentes de diferenças relativas a raça, etnia, gênero, sexualidade, 
cultura, religião, classe social, idade, necessidades especiais ou a outras 
dinâmicas sociais (MOREIRA; CANDAU, 2008, p. 07). 
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Dito de uma forma mais simples, o “multiculturalismo é a constatação de um 

fenômeno que envolve a convivência e a coexistência de diversas culturas num mesmo 

território e num mesmo tempo histórico.” (ANDRADE, 2009, p. 17). 

A América Latina e, especificamente, o Brasil, que se caracterizam pelas relações 

multiculturais interétnicas, entre grupos indígenas e afro-descendentes, têm em sua formação 

histórica a marca da eliminação física do “outro”, por sua escravidão, ou a negação do 

“outro”, pela sua história trágica e dolorosa de conflitos e massacres. Vale destacar que a 

questão do multiculturalismo não nasceu nas universidades e no âmbito acadêmico em geral, 

mas nas lutas de grupos sociais discriminados e excluídos. Sua penetração na universidade se 

deu num segundo momento e somente recentemente tem sido incluído nas políticas e cursos 

de formação inicial e continuada (CANDAU, 2008).   

Para Canen e Moreira (2001), o multiculturalismo vem promover o diálogo entre as 

várias culturas e destaca a importância de Paulo Freire nesse processo. 

 

Presentes em todos esses esforços multiculturais encontram-se as aspirações, 
já expressas por Paulo Freire, de dar voz aos silenciados nas histórias 
oficiais, de dialogar com suas culturas, de facilitar a construção de uma 
cidadania multicultural e crítica. Como conseqüência, a pressão por 
representação de diferentes identidades culturais em políticas e nos discursos 
nas diversas instâncias da vida pública tem tido forte impacto na educação, 
particularmente nos estudos sobre currículo e formação docente. Pode –se 
verificar que a educação multicultural não é uma conceção, mas sim o 
resultado de lutas iniciadas no  âmbito de movimentos sociais e populares 
visando a uma participação mais igualitária na vida social e cultural 
(CANEN; MOREIRA, 2001, p. 26-27). 

 

De acordo com Carvalho (2004b, p. 13), foi possivelmente Paulo Freire que, nos anos 

1960, através da proposição de relações dialógicas no campo do currículo, construiu a 

primeira versão teórica da interculturalidade no campo curricular. A autora argumenta que, 

nessa mesma época, Freire propôs uma metodologia que investiga o universo temático (temas 

geradores ou universo vocabular) e que esta se constitui na possibilidade de um diálogo 

intracultural entre pessoas de culturas e origens diversas. “Para Freire, a educação 

intercultural está intimamente implicada em uma epistemologia dialógica, isto é, com 

processos de trocas e interações intersubjetivas entre atores ou grupos sociais.” 

De acordo com Dussel (2001, p. 66), o multiculturalismo tornou-se um dos mais bem-

sucedidos discursos educacionais contemporâneos em todo o mundo, no entanto, em certos 

países ele é recebido com resistências. Para a autora,  
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[...] a recepção ao multiculturalismo é fortemente influenciada pelas 
tradições nacionais, que participam, de modos singulares, da 
construção da identidade/diferença e que desempenham papel 
relevante nas formas pelas quais os discursos do multiculturalismo 
são interpretados. 
 

O multiculturalismo é um fenômeno real e evidente que está posto na sociedade 

contemporânea. Candau (2008) afirma que vivemos numa sociedade multicultural. Segundo 

Canen e Moreira (2001, p. 20-21), concordando com Kincheloe e Steinberg, o 

multiculturalismo “[...] não é algo em que se acredite ou com que se concorde: trata-se de 

fenômeno, claramente identificável, que se constitui a inevitável condição da vida 

contemporânea. Pode-se responder a essa realidade de diferentes modos, mas não se pode 

negá-la ou apagá-la. [...]” 

Para Andrade (2009, p. 14) o multiculturalismo é “tanto um fenômeno social quanto 

uma abordagem teórica.” O autor afirma que o multiculturalismo e a globalização são 

processos desiguais, considerando que a cultura dos grupos socialmente marginalizados não 

tem o mesmo espaço e nem a mesma valorização que a dos grupos dominantes. Assim sendo, 

envolvem relações de poder entre diferentes grupos culturais. Grupos considerados minorias, 

em situação de exclusão social, têm desenvolvido lutas multiculturais com vistas ao 

reconhecimento social. O multiculturalismo, para o autor “[...] seria também a expressão de 

uma luta, contra as ‘margens que comprimem’, centrada em duas frentes distintas e 

interligadas: redistribuição e reconhecimento.” (ANDRADE, 2009, p. 26).  

Para Candau (2008), há duas abordagens fundamentais do multiculturalismo: a 

descritiva e a propositiva. Essas abordagens, segundo Canen e Moreira (2001, p. 27), estão 

relacionadas, respectivamente, à tendência multicultural liberal e à tendência multicultural 

crítica35. A primeira “não problematiza as relações desiguais de poder ou os mecanismos 

discriminatórios que inferiorizam identidades culturais específicas.” Na segunda, as relações 

entre cultura e poder são trazidas à tona, abrindo espaço para vozes culturais silenciadas em 

currículos e práticas pedagógicas com vistas à promoção de um horizonte emancipatório e 

transformador.   

 A abordagem descritiva (liberal) do multiculturalismo afirma ser o mesmo uma 

característica das sociedades atuais, cada sociedade apresentando uma configuração, 

dependendo de cada contexto. Já a abordagem propositiva (crítica) 

                                                 
35 A perspectiva crítica de multiculturalismo se divide em: concepção materialista, relacionada ao marxismo, e 
concepção pós-estruturalista (SILVA, 2009a, p. 87). 
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 [...] entende o multiculturalismo não como dado da realidade, mas como 
uma maneira de atuar, de intervir, de transformar a dinâmica social. Trata-se 
de uma nova forma de trabalhar as relações culturais e de conceber as 
políticas públicas na perspectiva da radicalização da democracia, assim 
como de construir estratégias pedagógicas nesta perspectiva (CANDAU, 
2008, p.20). 

 

De acordo com a referida autora, três diferentes concepções podem inspirar a 

construção da abordagem propositiva, a saber: o multiculturalismo assimilacionista, o 

multiculturalismo diferencialista ou monoculturalismo plural e o multiculturalismo interativo 

ou interculturalidade.  

No multiculturalismo assimilacionista há a constatação de que vivemos em uma 

sociedade multicultural e de que nessa sociedade não existem oportunidades iguais para os 

diversos grupos existentes. As políticas assimilacionistas favorecem a integração de 

“todos/as” na sociedade à cultura hegemônica, ou seja, não se mexe na matriz da sociedade. 

 

No caso da educação, promove-se uma política de universalização da 
escolarização, todos são chamados a participar do sistema escolar, mas sem 
que se coloque em questão o caráter monocultural e homogeneizador 
presente em sua dinâmica, tanto no que se refere aos conteúdos do currículo 
quanto às relações entre os diferentes atores, às estratégias utilizadas nas 
salas de aula, os valores privilegiados, etc. [...] (CANDAU, 2008, p. 20-21). 

 

No multiculturalismo diferencialista ou monoculturalismo plural critica-se o 

assimilacionismo afirmando que o mesmo não avança por negar a diferença ou silenciá-la. 

Essa concepção coloca, pois, a ênfase no reconhecimento das diferenças a fim de que os 

grupos sociais possam manter suas matrizes culturais de base. 

Por último, o multiculturalismo interativo ou interculturalidade, ao qual nos afiliamos, 

defende a “promoção deliberada da inter-relação entre diferentes grupos culturais presentes 

em uma sociedade.” (CANDAU, 2008, p. 22).  

Além de não se desvincular da questão da diferença e da desigualdade, busca 

promover uma educação para o reconhecimento do “outro”, tendo claros os mecanismos de 

poder implícitos nas relações culturais. 

 

As relações culturais não são relações idílicas, não são relações românticas, 
elas são construídas na história e, portanto, estão atravessadas por questões 
de poder, por relações fortemente hierarquizadas, marcadas pelo preconceito 
e discriminação de determinados grupos (CANDAU, 2008, p. 23). 
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Na mesma linha de pensamento, Carvalho (2004a, p. 06) compreende a 

interculturalidade, porém numa perspectiva pós-colonialista36, como uma prática discursiva 

no campo educativo, como sendo “[...] um acontecimento produzido no âmbito das forças 

sociais em sua vontade de verdade tentando produzir formas de ser e estar no mundo social e 

cultural.” Com esse entendimento, a autora complementa afirmando que 

 

“[...] a interculturalidade no campo educativo refere-se a possibilidades de 
diálogo no domínio das lutas culturais, pois, sendo o resultado de múltiplas 
relações entre discursos produzidos no âmbito de racionalidades ocidentais e 
de experiências de alteridades multidimensionais, está implicada nas formas 
de produção de relações de classe, raça, etnia, geração, religião, sexualidade 
(CARVALHO, 2004a, p. 06). 

 

E, numa perspectiva mais ampliada, Stephen Stoer e Luíza Cortezão transcendem, 

utilizando o conceito “[...] ‘inter/multicultural’  para se referirem ao conjunto de movimentos 

que propõem não só o respeito mútuo das especificidades de cada grupo cultural, mas também 

a relação e a interação entre eles.” (FLEURI, 2009, p. 104). 

 

4.2.1.1 O multiculturalismo e a questão da identidade e da diferença 

 

O multiculturalismo, para Moreira e Candau (2008, p. 07), é um movimento que 

envolve um posicionamento político 

 

[...] a favor da luta contra opressão e a discriminação a que certos grupos 
minoritários têm, historicamente, sido submetidos por grupos mais 
poderosos e privilegiados. Nesse sentido, multiculturalismo em educação 
envolve, necessariamente, além de estudos e pesquisas, ações politicamente 
comprometidas.  

 

Os movimentos multiculturais também são chamados de movimentos identitários 

porque, segundo Andrade (2009, p. 22), “partem da diferença que os constitui, da diferença 

que marca e constrói suas identidades pessoais e coletivas.” 

  

Aqueles que são vistos como diferentes acabam excluídos porque possuem 
uma marca identitária considerada socialmente como algo inferior, seja esta 
marca o sexo e o gênero, a cor da pele, a etnia, a orientação sexual, a idade, 

                                                 
36 Carvalho (2004) afirma que esta teorização vem nos últimos anos, enriquecendo o debate educativo e as 
investigações voltadas para as relações que se estabelecem entre diferentes culturas, realçando mecanismos de 
hibridização identitária e enfatizando os conceitos de discurso, poder-saber e subjetividade como ferramentas 
para os estudos da cultura. 
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as capacidades físicas e mentais. Essa marca identitária também é chamada 
de diferença, ou seja, é o que faz determinado indivíduo ou grupo diferir do 
padrão socialmente esperado (ANDRADE, 2009, p. 24).  

 

Existe, portanto, uma estreita relação entre o multiculturalismo e a diversidade e a 

diferença. A diferença tem sido a bandeira do multiculturalismo inclusive para alguns grupos 

e pesquisadores que há décadas atrás empunhavam a bandeira da igualdade (ANDRADE, 

2009).  

De acordo com Silva (2009b, p. 74-75), “as afirmações sobre diferença só fazem 

sentido se compreendidas em relação com as afirmações sobre a identidade.” Elas são 

interdependentes e inseparáveis. O referido autor explica que, se a identidade é aquilo que se 

é, a diferença é aquilo que o outro é.  

Para Silva, a identidade e a diferença implicam, sempre, processos de inclusão e de 

exclusão. Assim, expressam o que somos e o que não somos. 

 

Dividir o  mundo social entre nós e eles significa classificar. O processo de 
classificação é central na vida social. Ele pode ser entendido como um ato de 
significação pelo qual dividimos e ordenamos o mundo social em grupos, em 
classes. A identidade e a diferença estão estreitamente relacionadas às 
formas pelas quais a sociedade produz e utiliza classificações. As 
classificações são sempre feitas a partir do ponto de vista da identidade. Isto 
é, as classes nas quais o mundo é dividido não são simplesmente 
agrupamentos simétricos. Dividir e classificar significa, neste caso, também 
hierarquizar. Deter o privilégio de classificar significa também deter o 
privilégio de atribuir diferentes valores aos grupos assim classificados. 
(SILVA, 2009b, p. 82).    

 

Na visão de Burbules (2008, p.160), a questão da diferença pode se configurar quer 

como uma oportunidade, quer como um problema. O autor afirma ainda que 

 

É uma oportunidade porque os embates entre os diversos grupos e indivíduos 
oferecem ocasiões para explorar o leque de possibilidades humanas que se 
expressam na cultura e na história; porque as conversas entre os diferentes 
podem nos ensinar a entender formas alternativas de vida e a desenvolver 
empatia por elas; e porque prender a lidar com essas diversidade é uma 
virtude da cultura cívica democrática.  
Ao mesmo tempo, a diferença pode ser uma dificuldade em termos 
educacionais porque pode provocar conflitos e compreensões equivocadas; 
porque certas diferenças não são simplesmente neutras, mas sim imbuídas de 
diferenciais de poder que nos dividem; e porque as diferenças podem revelar 
incomensurabilidades que estão além do limite da linguagem e de nossa 
capacidade de compreender. [...] 
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No sentido de a diferença se configurar como um problema, Andrade (2009) afirma 

que a mesma pode se tornar uma “cilada” quando, a partir do reconhecimento da diferença, há 

a legitimação das desigualdades. 

Assim, a diferença pode ser vista sob duas óticas: da negatividade e da positividade. 

Da negatividade, quando o diferente, por ser diferente, é excluído do meio e das benesses dos 

“normais”. Da positividade, quando o reconhecimento da diferença permitirá uma tomada de 

decisão e postura política e pedagógica no sentido da inclusão. De acordo com Woodward 

(2009, p. 50):  

 
[...] A diferença pode ser construída negativamente – por meio da exclusão 
ou marginalização daquelas pessoas que são definidas com “os outros” ou 
forasteiros. Por outro lado, ela pode ser celebrada como fonte de diversidade, 
heterogeneidade e hibridismo, sendo vista como enriquecedora [...]  
 

Em nossas análises, corroboramos a perspectiva da diferença sob a ótica da 

positividade, portanto como fonte de diversidade cultural, que, assim sendo, se constitui em 

oportunidades educacionais inclusivas, a partir do reconhecimento como tal e da realização de 

práticas interculturais.  

O que determina a negatividade da diferença são as relações de poder reforçando as 

diferenças culturais e de classe. Segundo Silva, T. (2009a, p. 87), são as relações de poder que 

 

[...] fazem com que a “diferença” adquira um sinal, que o “diferente” seja 
avaliado negativamente relativamente ao “não-diferente”. Inversamente, se 
há sinal, se um dos termos da diferença é avaliado positivamente (o “não-
diferente”) e o outro negativamente (o “diferente”), é porque há poder.  

 

Se, conforme afirma Silva, T. (2009a), há uma relação de poder determinando  e 

reforçando as diferenças culturais e de classe, há disputa e luta em torno desse conceito. 

Então, para Silva, T. (2009b, p. 96), não podemos relacionar o multiculturalismo à simples 

questão de respeito e tolerância à diversidade, pois, “por mais edificantes e desejáveis que 

possam parecer, esses nobres sentimentos impedem que vejamos a identidade e a diferença 

como processos de produção social [...]” 

É por isso que grupos sociais discriminados têm se rebelado por meio de lutas com o 

intuito de se compreender que 

 

[...] as diferenças que os apartam dos “superiores”, “normais”, “inteligentes”, 
“capazes”, “fortes” ou “poderosos” são, na verdade, construções sociais e 
culturais que buscam legitimar e preservar privilégios. Além da afirmação de 
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suas identidades, tais grupos sociais têm procurado desafiar a posição 
privilegiada das identidades hegemônicas. [...] (MOREIRA; CÂMARA, 
2008, p.39). 
 

Silva, T. (2009b) argumenta que a questão da identidade e da diferença é um problema 

social ao mesmo tempo que é, em termos educacionais, um problema pedagógico. Sendo um 

problema pedagógico, “a diferença está no chão da escola”, visto que na cultura escolar 

prevalece a homogeneização, o caráter monocultural. Ou seja, “[...] a diferença é constitutiva 

da ação educativa. Está no ‘chão’, na base dos processos educativos, mas necessita ser 

identificada, revelada, valorizada. Trata-se de dilatar nossa capacidade de assumi-la e 

trabalhá-la.” (CANDAU, 2008, p. 25).  

Assim, posicionamo-nos quanto a essa questão admitindo que é também na prática 

pedagógica  que essas diferenças são produzidas pelo prisma político, epistemológico, cultural  

pelo trato da pedagogia e de suas metodologias, permitindo ou não a realização de práticas 

interculturais nas quais as diferenças podem ou não ser reconhecidas e produzidas em 

sucessivas recontextualizações no campo curricular e institucional, na perspectiva de 

aprendizagens diversas nos planos cognitivos, afetivos, socioculturais, ético-políticos e 

estéticos. 

Criticando perspectivas que tratam as questões da identidade e da diferença de forma 

linear e simplista, as quais atribuem um caráter de boa vontade à diversidade cultural 

(estratégia “liberal”); ou justificam que a rejeição da diferença se deve a distúrbios 

psicológicos (estratégia “terapêutica”); ou, ainda, a estratégia – mais comum na rotina 

pedagógica - que reforça o outro por meio das categorias do exotismo e da curiosidade, Silva, 

T. (2009b) propõe uma abordagem que trate a pedagogia e o currículo como questões de 

política. Defende uma teoria que explique como a identidade e a diferença são produzidas. E 

afirma que 

 

Uma estratégia que simplesmente admita e reconheça o fato da diversidade, 
tornar-se incapaz de fornecer os instrumentos para questionar precisamente 
os mecanismos e as instituições que fixam as pessoas em determinadas 
identidades culturais e que as separam por meio da diferença cultural. Antes 
de tolerar, respeitar e admitir a diferença, é preciso explicar como ela é 
ativamente produzida.[...] Uma política pedagógica e curricular da 
identidade e da diferença tem a obrigação de ir além das benevolentes 
declarações de boa vontade para com a diferença. Ela tem que colocar no seu 
centro uma teoria que permita não simplesmente reconhecer e celebrar a 
diferença e a identidade, mas questioná-las (SILVA, 2009b, p. 99-100). 
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4.2.1.2 O multiculturalismo: uma nova postura epistemológica 
 

Andrade (2009) defende que no âmbito do multiculturalismo, nosso o desafio é muito 

maior do que o de simplesmente tomarmos medidas de justiça social e promoção da igualdade 

entre os diferentes grupos sociais: precisamos ter uma nova postura epistemológica. E afirma 

que 

 
O multiculturalismo não é apenas um desafio político ou educacional. Ele 
traz ainda um desafio conceitual, isto é, pensar, entender e refletir a partir do 
conceito de diferença nos convida a uma nova postura epistemológica. O 
multiculturalismo, então, reforça uma maneira de entender o conhecimento 
muito diferente da que trabalhamos tradicionalmente. (ANDRADE, 2009, p. 
30) 
 

A epistemologia multicultural surge questionando a epistemologia monocultural e 

racionalista - a teoria do conhecimento que foi estabelecida historicamente na modernidade. 

As duas epistemologias, segundo o referido autor, estão relacionadas às duas maneiras de 

entender o conhecimento e estão em franca disputa no atual contexto: a primeira, relacionada 

ao multiculturalismo (relativismo); e a segunda, relacionada ao universalismo ou à razão 

universalista (conteudistas). A crítica dos multiculturalistas (relativistas) aos universalistas se 

dá no sentido de que estes querem impor os valores particulares de determinado grupo a todos 

como se fossem de todos, e, dessa forma eliminando-se as diferenças.  

Lopes complementa, defendendo o relativismo, que “toda proposta de currículo 

nacional incorpora a pretensão de homogeneidade, a suposição de que a homogeneidade de 

padrões comuns e de saberes básicos universais a serem ensinados a todos seria desejável. 

[...]” (LOPES, 2006, p. 133-134). 

Os universalistas (conteudistas) defendem que é necessário se trabalhar uma espécie 

de cultura essencial através de currículos que privilegiem os saberes acumulados pela 

sociedade ocidental. Macedo (2006) preocupa-se com a forma como são vistos os diferentes 

saberes no ato pedagógico e afirma que, quando os conteudistas, também denominados de 

pedagogia crítico-social dos conteúdos, reconhecem e dão centralidade os/aos saberes 

construídos histórica e socialmente, estão privilegiando a ciência – a dimensão científica dos 

conteúdos – e secundarizando os saberes comuns dos sujeitos, tendo-os como formas 

sincréticas e ingênuas de ver o mundo. Com isso, segundo a autora, estão dificultando a 

possibilidade de pensar de forma relacional os saberes do currículo. A autora chama ainda a 

atenção para a relação entre os discursos universais dos conteudistas e as grandes narrativas 

homogeneizantes da modernidade que servem ao apagamento das diferenças que, segundo 
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ela, devem ser trabalhadas pelas escolas com a finalidade de minimizar os índices negativos 

que a educação brasileira vem acumulando. 

Young (2009, p. 48), questionando sobre para que servem as escolas, fala de dois 

tipos de conhecimento: o conhecimento dependente do contexto e o conhecimento 

independente do contexto. O primeiro, diz ele, se refere a um conhecimento prático, da vida 

cotidiana, procedimental. E o segundo, que “é desenvolvido para fornecer generalizações e 

reivindica universalidade”, o autor relaciona com o “conhecimento poderoso”. Argumenta, 

sem retirar a importância da experiência e do conhecimento que os alunos trazem para as 

escolas, que as mesmas devem, através do currículo, ajudar os estudantes a adquirir o 

“conhecimento poderoso” – o conhecimento especializado, universal. 

 

[...] O currículo deve considerar o conhecimento local cotidiano que os/as 
estudantes trazem para a escola, mas tal conhecimento nunca poderá ser a 
base para o currículo. A estrutura do conhecimento local é desenhada para 
relacionar-se ao particular; não pode fornecer a base para quaisquer 
princípios generalizáveis. Prover acesso a tais princípios é a principal razão 
de todos os países terem escolas (YOUNG, p. 51, 2009). 

 

A distinção que Bernstein faz entre estruturas de conhecimento verticais e 

horizontais37 é adotada por Young (2010, p. 187), pois “permite uma forma de distinguir as 

condições necessárias à aquisição e produção de conhecimento das que estão associadas aos 

interesses sociais no âmbito dos quais tais processos se localizaram”, o que traduz a 

valorização do conhecimento teórico e do conhecimento do cotidiano. 

Segundo Moreira (2009, p. 64), uma educação de qualidade, é caracterizada por 

relevância para Young, implica a aprendizagem de conhecimentos capazes de prover 

explicações acreditáveis e novas interpretações da natureza e da cultura. 

Gabriel (2002), contextualizando-as a partir da década de 1980 no Brasil, afirma, 

referindo-se às duas correntes anteriormente citadas - os universalistas defendendo o currículo 

comum e os relativistas enfatizando a necessidade de se respeitar a cultura dos alunos -,  que a 

dicotomização desse debate dificulta a apreensão dos alcances de ambas as propostas. Para a 

                                                 
37 O discurso horizontal refere-se ao conhecimento cotidiano ou conhecimento do senso comum e que implica 
em um conjunto de estratégias que são locais, organizadas de forma segmentada e dependente de um contexto 
específico. Os conhecimentos desse discurso são relacionados não pela integração de seus significados, mas por 
meio das relações funcionais dos segmentos da vida cotidiana. Em contraste, o discurso vertical toma a forma de 
uma estrutura coerente, explícita e com princípios sistemáticos. Enquanto os conhecimentos do discurso 
horizontal são integrados ao nível das relações entre segmentos ou contextos, os conhecimentos do discurso 
vertical são integrados no nível dos significados que são relacionados hierarquicamente (MAINARDES, 
STREMEL, 2010, p. 11). 
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autora, os fins a que se propõem as duas correntes são os mesmos. Ambas diferem com 

relação aos meios - os caminhos, pois,  

 

Entre os aspectos que distanciam estas duas correntes é possível destacar: a 
importância atribuída aos conteúdos escolares e a visão de escola, a partir da 
qual defendem suas propostas pedagógicas. No que diz respeito ao segundo 
aspecto, cumpre observar, no entanto, que esta diferenciação é menos em 
termos de projeto social que sustenta a visão da escola do que em termos da 
escolha dos caminhos para alcançá-lo. Para as duas correntes, a função social 
da escola se insere num contexto emancipatório das classes populares. Elas 
divergem profundamente, no entanto, no plano das estratégias pedagógicas 
para conquistar essa emancipação (GABRIEL, 2002, p. 41). 

 

Gabriel (2002, p. 43) também chama a atenção para o fato de que, de certa forma 

houve um radicalismo entre as duas correntes que as colocou em posições opostas, excluindo 

do debate a possibilidade de incorporar as tensões. 

 

[...] importa sublinhar que, independente dos radicalismos e dicotomias, é 
possível perceber nestes debates que marcaram a década de 80 o confrontos 
das duas razões  a que  faz referência Forquin (1993) [...] De uma maneira 
geral, enquanto os conteudistas se apoiaram na razão pedagógica, pela qual a 
função formadora e transmissora da cultura da escola é enfatizada, os 
educadores populares valorizariam a razão sociológica e antropológica na 
qual a ênfase é posta na diversidade cultural do universo da população 
escolarizada. Interessante observar que ambas se inscrevem na tendência da 
pedagogia crítica e em um projeto de sociedade progressista. Estas 
considerações apontam para a necessidade de se pensar a educação escolar 
no Brasil a partir da articulação das diferentes razões que estão em jogo.  

 

Baseada em Forquin, a referida autora traz a discussão sobre a necessidade de superar 

a tensão entre os conteudistas/universalistas (que defendem a razão pedagógica) e os 

relativistas (que defendem a razão sociológica) e, com isso, está consciente de que, mesmo em 

contextos multiculturais, a escolha dos conteúdos escolares deve ser feita também em função 

do seu valor educativo e não somente de critérios sociológicos ou antropológicos – cultura do 

aluno. 

Moreira e Candau (2008, p. 33) argumentam que, de fato, o multiculturalismo 

questiona o universalismo na forma de lidar com o conhecimento escolar e o conhecimento 

geral. Mas chamam a atenção para a necessidade de compreendermos a necessária relação 

entre os conhecimentos escolares e os contextos de sua produção ao dizerem que 

 

[...] A questão colocada hoje supõe perguntarmo-nos e discutirmos que 
universalidade é essa, mas, ao mesmo tempo, não cairmos num relativismo 
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absoluto, reduzindo a questão dos conhecimentos veiculados pela educação 
formal a um determinado universo cultural, o que nos levaria inclusive a 
negar a própria possibilidade de construirmos algo juntos, negociado entre os 
diferentes. Exige desvelar o caráter histórico e construído dos conhecimentos 
escolares e sua íntima relação com os contextos sociais em que são 
produzidos.[...] 

 

No que tange ao debate entre universalistas e relativistas, sobretudo no que se refere à 

distância entre cultura escolar e cultura dos estudantes, Andrade (2009, p. 44-45) alerta sobre 

para os perigos da polarização, sobre a opção por um dos lados quando descreve: 

 
Sem dúvida, a solução não está em passar de um extremo a outro. Nem uma 
escola que seja cega às diferenças culturais em nome de um igualitarismo 
abstrato, muito menos uma escola que só enxerga as diferenças e se fecha 
em guetos.[...] 
[...] o perigo está no fato de, em nome da igualdade, as diferenças serem 
encaradas como patologia, déficit cultural, incapacidade, deficiência de 
aprendizagem.[...] Outro perigo está no fato de, em nome do respeito às 
diferenças, rejeitar uma base de ensino comum e igual para todos os 
estudantes. Sem uma base comum a escola poderia se tornar num 
instrumento ainda mais eficaz de estratificação e de exclusão social, 
oferecendo habilidades e conhecimentos para alguns e negligenciando para 
outros. 
 

Nesse sentido, o referido autor defende uma educação intercultural como sendo um 

desafio para os educadores  

 

promover o diálogo entre as diferentes culturas presentes no cotidiano das 
escolas: a cultura escolar e a cultura dos/as alunos; o saber científico e o 
saber popular, a linguagem letrada dos livros e a linguagem dinâmica e 
iconográfica dos filmes, desenhos e novelas; entre outros diálogos 
desafiadores. A distância entre a escola e a realidade social, entre cultura 
escolar e cultura dos estudantes... pois a escola foi historicamente construída 
a partir de um modelo: o aluno da classe média branca identificada com 
valores ocidentais e cristãos (ANDRADE, 2009, p. 45).  

 

Sobre essa questão, Souza (2007) propõe uma escola que desenvolva um processo de 

diálogo intercultural (conflitivo ou não), entre traços culturais, entre culturas – cultura 

popular, cultura midiática e os saberes científicos - para, a partir daí, desse confronto,  fazer 

emergir um novo saber, com vistas ao sucesso dos alunos. 

O sucesso ou as situações de fracasso escolar, segundo Bernstein (1996), podem estar 

associados com a reprodução das classes sociais, a depender dos processos que ocorrem nas 

escolas, conforme ele trata no conceito de código. De acordo com Mainardes e Stremel (2010, 

p. 07), baseados em Bernstein, “os códigos restritos dependem do contexto e são 
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particularistas, enquanto os códigos elaborados não dependem do contexto e são 

universalistas.” (Para Bernstein, o código é um princípio regulador que está na base dos 

sistemas de mensagens, que são: currículo, pedagogia e avaliação. Assim, as diferenças nos 

códigos de comunicação dos filhos da classe trabalhadora (código restrito da classe 

trabalhadora) e dos filhos da classe média (código elaborado da classe média) se refletem nas 

relações de classe e de poder na divisão social do trabalho, na família e nas escolas. Ou para 

melhor dizer, segundo os referidos autores, para Bernstein (2010, p. 05-06) [...] a teoria do 

código afirmava que a classe social regulava a distribuição desigual dos princípios 

privilegiadores da comunicação e que a classe social, indiretamente, causa impacto na 

classificação e no enquadramento do código elaborado transmitido pela escola de forma a 

facilitar ou perpetuar a aquisição desigual.[...] 

Trouxemos essa discussão com o intuito de refletir sobre a importância do 

reconhecimento do PROEJA como espaço multicultural no qual o respeito à diversidade e à 

diferença são condições sine qua non para a construção de um currículo que, mesmo 

valorizando o saber científico, valorize também o saber popular e a cultura dos estudantes; e 

para a realização de práticas pedagógicas interculturais que possibilitem o sucesso escolar dos 

alunos.    

 

4.2.1.3 O multiculturalismo e a prática pedagógica docente: prática pedagógica intercultural  

 

Considerando as características dos espaços educativos da atualidade, por suas 

diversidades culturais - espaços multiculturais -, dentre eles o PROEJA, vimos enfatizar que 

não satisfaz somente o reconhecimento de que existem diferenças entre os sujeitos-educandos. 

É necessária a realização de políticas e práticas que considerem essas diferenças presentes no 

espaço escolar.  

Assim sendo, levantamos o seguinte questionamento: sendo o PROEJA um espaço 

multicultural, quais as implicações dessa realidade na formação do professor e na prática 

pedagógica? Ou melhor, que formação é demandada a partir dessa perspectiva? 

Inicialmente, faz-se necessário contextualizarmos a referida diversidade na realidade 

escolar. De uma forma geral, os analistas educacionais falam de uma crise da escola que se 

acentua quando tratamos dos jovens e adultos. Para Carrano (2008, p. 183), a causa da crise 

reside “[...] numa ignorância relativa da instituição escolar e de seus profissionais sobre os 

espaços culturais e simbólicos nos quais os jovens se encontram imersos.” 
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Moreira e Candau (2008, p. 16) afirmam que, “no momento atual, as questões 

culturais não podem ser ignoradas pelos educadores e educadoras, sob o risco de que a escola 

cada vez se distancie mais dos universos simbólicos, das mentalidades e inquietudes das 

crianças e jovens de hoje.”  

Para Carrano (2008) há uma incomunicabilidade entre os sujeitos escolares. Os 

professores rotulam os alunos de “desinteressados, indisciplinados, violentos, ‘baixa 

cultura’”, etc. Estes, por sua vez, alegam que os professores são “despreparados, sem didática, 

autoritários, com aulas chatas e sem sentido prático.” Para o autor, essa realidade emerge num 

contexto socioeconômico no qual a escolarização das novas gerações se massificou e, ao 

mesmo tempo, deixou de representar garantia de inserção social e profissional, fazendo da 

escola pública um espaço de improvisação e precariedade.  

Nesse sentido, ele intui que os professores precisam se esforçar “[...] em compreender 

os sentidos de ser jovem no tempo presente pode resultar em práticas e políticas que 

possibilitem que os jovens encontrem sentido nos tempos escolares.” (CARRANO, 2008, p. 

183). 

 

Estar atento para os grupos de identidade com os quais os jovens se 
identificam ou dos quais fazem parte ativamente torna-se condição para o 
entendimento dos sentidos do agir dos alunos. É preciso, contudo, cuidar 
para desmontar as pré-noções e representações dominantes sobre aquilo que 
julgamos ser o jovem e a juventude. Um dos enganos mais comuns é 
tomarmos a nossa própria experiência de juventude para estabelecer quadros 
comparativos com os “jovens de hoje”. (CARRANO, 2008, p. 185). 

 

Canen e Moreira (2001, p. 16) afirmam que considerar a pluralidade cultural no 

âmbito da educação e da formação docente 

 

[...] implica, portanto, pensar formas de valorizar e incorporar as identidades 
plurais em políticas e práticas curriculares. Implica também, refletir sobre 
mecanismos discriminatórios ou silenciadores da pluralidade cultural, que 
tanto negam voz a diferentes identidades culturais, silenciando 
manifestações e conflitos culturais, como buscam homogeneizá-las em 
conformidade com uma perspectiva monocultural. A partir de tais reflexões, 
ao mesmo tempo amplamente defendidas e criticadas, constituiu-se a base do 
que tem sido denominado de multiculturalismo em educação. [...]   
 

Os referidos autores (idem) afirmam que, numa perspectiva multicultural crítica, o 

processo curricular visa a dois propósitos básicos:  
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promover o respeito pela diversidade e preparar os alunos para o trabalho 
coletivo em prol de justiça social. No primeiro caso, trata-se de reduzir 
preconceitos, de estimular atitudes positivas em relação ao “diferente”, de 
promover a capacidade de assumir outras perspectivas, de propiciar o 
desenvolvimento da empatia. No segundo, trata-se de evidenciar as relações 
de poder envolvidas na construção da diferença, de criar oportunidades de 
sucesso escolar para todos os alunos e incentivar habilidades e atitudes 
necessárias ao fortalecimento de poder individual e coletivo, bem como de 
desenvolver habilidades de pensamento crítico (CANEN; MOREIRA, 2001, 
p. 30). 
 

Nesse sentido, os autores (idem) sugerem, para elaboração de currículos multiculturais 

na escola e na formação docente, algumas linhas gerais: 

 

Quadro 06 - Sugestões para a elaboração de currículos multiculturais na escola 

1 - que o trabalho curricular procure articular a pluralidade cultural mais ampla da sociedade à 
pluralidade de identidades presente no contexto concreto da sala de aula, através do 
engajamento dos docentes e discentes no exame da inserção de suas identidades culturais nesse 
quadro mais amplo, analisando as desigualdades, os silêncios e as exclusões nele presentes e 
através da pesquisa dos universos culturais dos estudantes; 
2 - insistir para que a educação multicultural não seja reduzida ao espaço de uma disciplina a 
ser incluída no currículo e definir estratégias adequadas ao espaço multicultural na formação de 
professores; 
3 - que se destaque a importância do diálogo como elemento delineador de uma prática 
multiculturalmente orientada; 
4 - não privilegiar na formação docente os aspectos cognitivos em detrimento dos afetivos, mas 
considerá-los juntos. 
Fonte: Elaboração própria a partir de Canen e Moreira, 2001, p. 31-32. 

 

Candau e Leite (2007, p. 735), segundo pesquisa realizada, cientes de que: a questão 

da diferença não constitui preocupação inédita para as/os educadoras/es – tanto em termos 

teóricos como na prática pedagógica; a noção de que essa perspectiva se  apresentava como 

uma ampliação e atualização da perspectiva crítica, questionam:  Qual a especificidade da 

perspectiva multi/intercultural? Qual o significado mais preciso de tal ampliação, 

especialmente no tocante às questões da diferença no cotidiano escolar?  

Assim, elegeram formulações como eixos metodológicos importantes na orientação da 

nossa prática de sala de aula (na pesquisa), o que se pode considerar na prática pedagógica 

docente de uma forma geral.  
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Quadro 07 - Reafirmações importantes na orientação da prática pedagógica multi/ 
intercultural 

 
• o enfoque cultural impunha o reconhecimento da historicidade de todos os textos, contextos e 
sujeitos de que viéssemos a nos ocupar no planejamento e no desenvolvimento do curso; 
 
• a atenção à diferença não deveria e não precisaria implicar um menor cuidado com as 
questões de desigualdade; tal afirmação, contudo, não significava negar a tensão que reside na 
articulação entre as bandeiras de igualdade e do reconhecimento da diferença no cotidiano 
das instituições de ensino, o que veio a ser confirmado no desenvolvimento da experiência; 
 
• o eurocentrismo, ainda tão presente nas práticas e nos discursos do campo, precisaria ser 
desestabilizado, assim como deveríamos questionar a naturalização da “branquidade” e as 
perspectivas essencialistas;  
 
 • a sala de aula seria entendida como espaço de múltiplas narrativas, em que deveria 
predominar o diálogo e a troca de saberes;  
 
• a priorização, entre outras, da discussão sobre a linguagem, para além da sua suposta função 
de representação da realidade;  
 
• a valorização da oralidade das alunas, bem como de suas experiências e saberes, o que 
representaria um passo concreto em termos de metodologia didática voltada para as questões 
das diferenças culturais;  
• a perspectiva do empoderamento, que deveria permear toda a nossa atuação no curso. 

Fonte: Candau e Leite, 2007, p. 736-737. 

 

As autoras ainda chamam a atenção de que o fato de considerarmos a sala de aula 

como um espaço carregado de significados “... impõe relações assimétricas de poder, tanto 

entre professor/a e aluno/a, como entre os/as próprios/as alunos/as”, haja vista o processo 

ensino-aprendizagem não acontecer em um vácuo histórico e político. Daí, segundo elas, não 

“[...] podemos supor horizontalidade entre as vozes discentes. Linguagem, objetos, gestos, 

roupas e postura de cada um/uma são textos cuja leitura não acontece de forma explícita, mas 

que apontam lugares de poder marcados socialmente para seus/suas portadores/as.” 

(CANDAU; LEITE, 2007, p.749). 

Finalizando esta seção, trazemos o pensamento das autoras ao qual nos afiliamos e que 

vimos defendendo desde o início desta tese. Elas afirmam que, para uma prática pedagógica 

multi/intercultural, é importante antes de tudo, nos libertarmos da perspectiva monocultural, 

da categoria universal do pensamento nas práticas políticas europeias, pois 

 

A perspectiva multi/intercultural valoriza essa dimensão libertadora, porém 
questiona a naturalização de uma universalidade com freqüência restrita às 
esferas formais da vida social e marcada por um forte eurocentrismo. 
Critica com igual ênfase o relativismo radical que legitima quaisquer 
valores e saberes, sob a alegação de respeito a todos os universos culturais. 
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Nessa perspectiva, consideramos importante assumirmos o desafio de 
trabalhar a tensão dialética entre universalismo e relativismo, entre 
igualdade e diferença. (CANDAU; LEITE, 2007, p.755). 

 

Diante do quadro teórico desenvolvido até então nos capítulos iniciais da nossa tese, 

trataremos, no próximo capítulo, do quadro teórico-metodológico, demonstrando como 

ocorreu a construção do novo conhecimento em articulação com o referencial teórico adotado.  
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5 O PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 

Neste capítulo, apresentamos o caminho teórico-metodológico percorrido na direção 

da compreensão do nosso objeto de estudo, apreendendo e interpretando o movimento e os 

processos de mudança ocorridos. 

De início, tecemos algumas considerações sobre a pesquisa em ciências da educação, 

sobre nosso papel como pesquisadora e sobre como se deu a construção do conhecimento no 

processo investigativo em questão. Em seguida descrevemos os procedimentos e técnicas de 

coleta de informações e análise dos dados utilizados no processo da pesquisa exploratória e no 

decorrer da investigação.  

Por se tratar de uma pesquisa em ciências da educação, que compreende a sociedade 

como uma complexidade de relações sociais “não naturais”, não previstas e não determinadas, 

mas em constante movimento e conflito, nosso trabalho pretendeu interrogar práticas e 

contribuir para um “acréscimo de lucidez...” (CANÁRIO, 2003, p. 18). 

Concordando com Minayo (1994a, p. 17), “entendemos por pesquisa a atividade 

básica da ciência na sua indagação e construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a 

atividade do ensino e a atualiza diante da realidade do mundo.” É, portanto, um processo de 

busca constante inacabado e permanente. 

Entendemos que a escolha de um tema de pesquisa não nasce por acaso. É parte da 

história e experiência pessoal do pesquisador que busca respostas sobre a realidade na qual 

está inserido. Assim sendo, desenvolvemos uma investigação em educação que, segundo 

Canário (2003, p. 12) baseado em Berger (1992), é diferente de investigação sobre educação. 

Segundo o autor, a primeira 

 

Apresenta como traço distintivo o facto de ser feita, não a partir de um saber 
constituído do exterior, mas a partir do interior, porque os investigadores 
“pertencem a este universo que é simultaneamente o seu objecto, o seu 
sistema de pertença, ao mesmo tempo que se constitui como o sistema de 
finalidades a que se ligam. 
 

Passamos a entender a pesquisa como produtora de “conhecimentos sobre um campo 

de práticas que é, ao mesmo tempo, um campo atravessado pelo debate filosófico e político” 

(BERGER, 1992, p.13), em que o conhecimento é uma construção que se faz a partir de 

outros conhecimentos sobre os quais se exercitam a apreensão, a crítica e a dúvida 

(MINAYO, 1994b, p. 89), sem perder de vista o objeto - a educação. Nesse sentido, 

destacamos a importância de valorizarmos o conhecimento pré-existente e confrontá-lo com 
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as representações que temos do nosso objeto de estudo, bem como com a teoria.  E assim 

compreender a importância de se estabelecer uma relação fecunda entre o conhecimento 

científico e o conhecimento dos atores como sendo um processo “apropriativo e de 

recontextualização.” (CANÁRIO, 2003, p. 16). Sobre essa relação, Santos, B. (2009), propõe 

na sua “dupla ruptura”, a reconciliação da ciência com o senso comum, de forma que estes 

venham manter uma relação complexa e ambígua, sem que a ciência ocupe a centralidade. 

Segundo o referido autor, “caminhamos para uma nova relação entre ciência e senso comum.  

Nesse debate, consideramos a educação como ciência que se constrói a partir de 

objetos de pesquisa científica próprios ao seu campo, num dado contexto de inter-relações 

entre os contextos macro e micro e que e, no caso particular desta pesquisa, tem o seu objeto 

constituído na relação entre a política e a prática pedagógica, no contexto societário e 

institucional que não perde de vista, em um mesmo nível de importância, os saberes que são 

constituídos na prática pedagógica (MELO, 2009) entre professor/aluno e gestores e aqueles 

oriundos das diversas experiências socioculturais dos jovens/adultos alunos. 

Essa compreensão nos faz entender o campo de EJA como campo multicultural, 

intercultural e pedagógico, em que se recontextualizam saberes e práticas educativas, socio-

culturais e políticas, sem rechaçar assim, a ciência, a epistemologia  e o conjunto de saberes 

das experiências socioculturais dos jovens e adultos, que são objetos passíveis de investigação 

científica para uma maior aproximação da realidade desse campo e reconstituição dessas 

práticas políticas e pedagógicas de EJA. 

Assim, identificamos nesta pesquisa, pelos ângulos epistemológico/político,  

pedagógico e sociocultural, que as práticas dos docentes estão associadas, de acordo com 

Bernstein (1996), às regras de reconhecimento e de realização da política/programa de 

formação continuada de professores no IFPE – Campus Recife,  de modo que, apesar de 

reconhecerem o PROEJA como uma política inclusiva, os docentes têm apresentado 

dificuldades de realizar a recontextualização de conhecimentos científicos especializados e de 

práticas (BALL, 1992), na perspectiva de favorecer a construção de sujeitos protagonistas das 

práticas - pedagógica, social, política e cultural -, sem, contudo, desconhecer as influências de 

dadas condições externas e internas que influenciam suas práticas.  

Com base no nosso objetivo geral - analisar a prática pedagógica docente em sua 

relação com a formação continuada docente e o currículo, a partir de recontextualização  da 

política na prática, sob as influências dos textos políticos de diretrizes e de estratégias 

políticas do PROEJA e do contexto/texto institucional no IFPE – Campus Recife -, 

classificamos nossa pesquisa como sendo de natureza qualitativa, a qual assume a perspectiva 
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de interpretar a dinâmica de construção e de funcionamento do fenômeno educacional em sua 

totalidade, através do contato direto com a realidade e seus sujeitos. Segundo Ludke e André 

(1986, p. 07), a pesquisa qualitativa “[...] coloca o pesquisador no meio da cena investigada, 

participando dela e tomando partido na trama da peça.”  

 

5.1 A construção do conhecimento na pesquisa 

 

Para explicar como ocorreu o processo de construção do conhecimento na nossa 

pesquisa, buscaremos nos aproximar ao máximo do que Melucci (2005) denomina 

pesquisador reflexivo. Segundo o referido autor, o pesquisador social reflexivo em sua 

narração, além de se preocupar em explicitar as questões que orientam a pesquisa e as 

posições teóricas iniciais (conforme fizemos no nosso mapa de argumentação teórica no 

capítulo 1), oferece detalhes de como trabalha, refletindo sobre suas dificuldades, os 

obstáculos encontrados e os redirecionamentos necessários. 

De acordo com nossa problematização na introdução desta tese, nossa motivação e as 

inquietações que geraram a pesquisa se deram inicialmente devido às questões relacionadas 

ao tipo de formação inicial dos professores do ensino técnico - sem a devida formação 

pedagógica – que, a nosso ver, não daria conta de atender às especificidades da EJA, 

conforme discutimos nos capítulos anteriores. O interesse em pesquisar sobre como a 

formação continuada dos professores para o PROEJA surgiu com as primeiras aproximações 

com o campo de pesquisa, que se deram, na verdade, com nossa participação como docente 

no curso de Especialização em PROEJA38, a partir de 2006, oferecido pelo IFPE – Campus 

Recife. Na oportunidade, começamos a refletir sobre o problema de estudo e assim construir o 

nosso projeto de pesquisa. A participação como professora no referido curso nos possibilitou 

a aproximação com o referencial teórico, bem como com a Instituição, ou seja, com 

coordenadores, pedagogos, professores e alunos. 

Nossa aproximação com o campo de pesquisa se deu em dois momentos, duas etapas. 

A primeira etapa foi a pesquisa exploratória, na qual colhemos dados para a qualificação do 

nosso projeto de pesquisa; e a segunda etapa se deu após a qualificação, quando reorientamos 

a investigação.  

 

                                                 
38 Uma das modalidades de formação continuada da Política de Formação de Professores para o PROEJA. 
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5.2 Aproximações com o campo de pesquisa 

 

5.2.1 1ª Etapa – A pesquisa exploratória 

 

A pesquisa exploratória teve início em agosto de 2008, após termos solicitado 

autorização à Direção de Ensino para proceder à nossa coleta de dados, e foi concluída em 

agosto de 2009, quando procedemos às análises com vistas à qualificação do projeto da tese 

que ocorreu em outubro do mesmo ano.  

Esse tipo de pesquisa nos permitiu uma maior familiaridade com o problema de 

pesquisa, o aprimoramento de ideias, a descoberta de intuições, bem como com a construção 

de hipóteses. 

Para entrada no campo de pesquisa - IFPE – Campus Recife - na fase exploratória, 

estabelecemos alguns objetivos: caracterizar o campo empírico e os sujeitos de pesquisa; 

identificar como a política educacional do PROEJA foi “recebida” na instituição; conhecer o 

Programa de Formação Continuada para os professores do PROEJA; delinear o problema e o 

objeto de pesquisa e formular o pressuposto de pesquisa (hipótese). 

Realizamos a pesquisa exploratória através dos procedimentos técnicos de pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental e estudo de campo. Ou seja, ao mesmo tempo que 

estávamos no campo colhendo dados, estávamos procedendo ao aprofundamento teórico 

sobre a temática.  

Elegemos alguns sujeitos a saber: a pedagoga responsável pelo curso técnico na 

modalidade PROEJA, com a qual realizamos entrevista semiestruturada; e 20 (vinte) 

professores dos três cursos, sendo 15 (quinze) – 75% - da formação específica (disciplinas de 

base tecnológica) e 05 (cinco) – 25% - da formação geral (disciplinas da base nacional 

comum), aos quais aplicamos questionários.  

 

Caracterização do campo empírico e dos sujeitos de pesquisa 

 

O IFPE - Campus Recife é uma autarquia educacional vinculada à Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC), com sede na 

Cidade Universitária – Recife – PE. Tem como missão: “Promover a educação profissional, 

científica e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, com base no princípio da 

indissociabilidade das ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, comprometida com uma prática 
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cidadã e inclusiva, de modo a contribuir para a formação integral do ser humano e o 

desenvolvimento sustentável da sociedade.” (BRASIL, 2009c, p. 20). 

 

O IFPE tem como características básicas: 

 

I - oferta de educação tecnológica, levando em conta o avanço do 
conhecimento tecnológico e a incorporação crescente de novos métodos e 
processos de produção e distribuição de bens e serviços; 
II - atuação prioritária na área tecnológica, nos diversos setores da economia; 
III - conjugação, no ensino, da teoria com a prática; 
IV - articulação verticalizada e integração efetiva da educação tecnológica 
aos diferentes níveis e modalidades de ensino, ao trabalho, à ciência e à 
tecnologia; 
V - oferta de ensino superior de graduação e de pós-graduação na área 
tecnológica; 
VI - oferta de formação especializada em todos os níveis de ensino, levando 
em consideração as tendências do setor produtivo e do desenvolvimento 
tecnológico; 
VII - realização de pesquisas aplicadas e prestação de serviços; 
VIII - desenvolvimento da atividade docente, abrangendo os diferentes 
níveis e modalidades de ensino, observada a qualificação exigida em cada 
caso; 
IX - utilização compartilhada dos laboratórios e dos recursos humanos pelos 
diferentes níveis e modalidades de ensino; 
X - desenvolvimento do processo educacional que favoreça, de modo 
permanente, a transformação do conhecimento em bens e serviços, em 
benefício da sociedade; 
XI - estrutura organizacional flexível, racional e adequada às suas 
peculiaridades e objetivos; 
XII - integração das ações educacionais com as expectativas da sociedade e 
as tendências do setor produtivo. (BRASIL, Relatório de Gestão do CEFET-
PE, 2005, p. 14). 

 

São objetivos da referida instituição, de acordo com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI 2009-2013): 

 

 - Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na 
forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e 
para o público da educação de jovens e adultos;  
- Ministrar cursos de Formação Inicial e Continuada de trabalhadores (FICs), 
objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 
atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da 
educação profissional e tecnológica; 
- Realizar pesquisas científicas e aplicadas, estimulando o desenvolvimento 
de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à 
comunidade; 
- Desenvolver atividades de Extensão de acordo com os princípios e 
finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o 
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mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, 
desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos; 
- Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e 
renda, e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 
socioeconômico local e regional; e  
- Ministrar cursos em nível de educação superior, a saber: 
a) Cursos superiores de tecnologia que visem à formação de profissionais 
para os diferentes setores da economia; b) Cursos de licenciatura, bem como 
programas especiais de formação pedagógica, com vistas à formação de 
professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências 
(química, física, biologia e matemática), e para a educação profissional; 
c) Cursos de bacharelado, sobretudo as engenharias, visando à formação de 
profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do 
conhecimento; 
d) Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, 
visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e  
e) Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 
contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, 
ciência e tecnologia, com vistas ao processo de geração e inovação 
tecnológica. (BRASIL, 2009c, p.52-53 – grifo nosso) 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco tem como 

Responsabilidade Social: 

 

Para cumprir a sua função social, o INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, além de 
atuar na formação de jovens, busca refletir sobre o seu papel como 
instituição pública, contribuindo diretamente para o processo de 
transformação e inclusão social, e para o desenvolvimento de uma política 
de sustentabilidade. 
No que tange à questão ambiental, o INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO entende 
que o ser planetário precisa tornar-se partícipe efetivo do processo de 
sustentabilidade. Dessa forma, programas de educação ambiental devem ser 
desenvolvidos em todos os campi. 
A presente situação confere ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO a responsabilidade de 
colaborar para a reversão do atual quadro de misérias sociais, através da 
oferta da Educação Profissional e Tecnológica em diversos níveis, assim 
como da realização de projetos de pesquisa voltados à construção e difusão 
de novas tecnologias e alternativas em produtos e serviços. Tudo isso como 
estratégia para favorecer a geração de trabalho, a melhoria das condições de 
empregabilidade e o aumento da renda dos trabalhadores rurais e urbanos e 
de suas famílias, sobretudo, através da realização de atividades de Extensão 
e ações comunitárias, no sentido de colaborar para o desenvolvimento 
econômico e para a inclusão social. 
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO tem avançado no âmbito da 
educação inclusiva, com a adesão a alguns programas, como, por 
exemplo, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 
com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos – o 
PROEJA. A oferta de cursos técnicos da modalidade PROEJA vem 
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contribuir para a integração sociolaboral de um contingente de cidadãos 
cerceados do direito de acesso a uma formação profissional de 
qualidade, proporcionando aos jovens e adultos trabalhadores 
possibilidades de inserção no mercado de trabalho, de manutenção de 
seus empregos, de desenvolvimento de seu potencial produtivo e de 
resgate de sua autoestima. (BRASIL, 2009c, p.52-53, grifo nosso). 

 

Atualmente o IFPE é composto por uma Reitoria e 09 Campi distribuídos no Estado de 

Pernambuco: Recife, Ipojuca, Barreiros, Vitória de Santo Antão, Pesqueira, Belo Jardim, 

Caruaru, Garanhuns e Afogados da Ingazeira, mais a Eduacação a distância (EAD). Desses 

Campi, os que oferecem cursos PROEJA são: Recife, Barreiros, Vitória de Santo Antão, 

Pesqueira, Belo Jardim.   

O nosso campo empírico de pesquisa foi o IFPE – Campus Recife39, tendo como 

campo específico os cursos técnicos que oferecem também a modalidade PROEJA, a saber: 1) 

Eletrotécnica; 2) Mecânica e 3) Refrigeração e Ar Condicionado. 

Na época da pesquisa exploratória, o Curso de Refrigeração PROEJA era constituído 

de 12 (doze) professores da área específica e 11(onze) da formação geral. O Curso de 

Mecânica PROEJA tinha 11(onze) professores da área específica e 12(doze) da formação 

geral. E, no Curso de Eletrotécnica PROEJA, 14(quatorze) eram professores da área 

específica e 12(doze) eram da formação geral. Esse número varia a cada semestre, 

considerando que as disciplinas são diferenciadas e que, em algumas disciplinas, dois ou mais 

professores podem ministrar as aulas.  

A princípio, todos os professores eram potenciais sujeitos de pesquisa, tendo em vista 

que era nossa intenção aplicar questionários a todos eles. Definidos o campo empírico e os 

sujeitos de pesquisa, passamos à fase de coleta de dados. 

  

A Coleta de dados 

 

Com relação às nossas “fontes de papel” (GIL, 1988), optamos pela pesquisa 

bibliográfica (livros, periódicos e impressos diversos) e pela pesquisa documental: 

documentos de primeira mão - sendo aqueles que não receberam tratamento analítico 

(regulamentos, ofícios, leis, decretos, portarias, diretrizes curriculares, matrizes de referência, 

matrizes curriculares, ofícios, planos dos cursos); e documentos de segunda mão - os que de 

                                                 
39 No início da nossa pesquisa a instituição era denominada de Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Pernambuco (CEFET-PE) e era uma das Instituições Federais de Educação Tecnológica do Estado de 
Pernambuco. A partir de março de 2008, o CEFET-PE passou a ser chamado de Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE – Campus Recife).  
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alguma forma já foram analisados (relatórios de pesquisa, dissertações, teses, tabelas 

estatísticas, etc.).  

Foram utilizados, então, num primeiro momento – na pesquisa exploratória -, as 

seguintes técnicas e instrumentos para a coleta de dados: entrevista, observação e interrogação 

(questionários). A utilização desses procedimentos, além de favorecer um contato maior com 

o objeto a ser estudado, possibilitou a articulação entre os pressupostos teóricos e os dados da 

realidade.  

No quadro abaixo apresentamos as atividades de coleta de dados realizadas e descritas 

em seguida: 

 

Quadro 08 - Atividades de Coleta de Dados 

Atividades Forma de intervenção Período da coleta 
01 - Entrevista com a 
pedagoga responsável pelos 
Cursos Técnicos (PROEJA) 

Pessoalmente Ago/2008 

02 – Seleção e coleta de 
documentos para análise 

Pela internet e pessoalmente Set/2008  
Out/2008 
Nov/2008 

03 - Aplicação de 
questionário aberto com 
professores dos Cursos 
Técnicos Integrados 
PROEJA (Eletrotécnica, 
Mecânica e Refrigeração) 

Pela internet e pessoalmente 
e preenchido pelo próprio 
professor 

Dez/2008 

 

 

• Atividade 01 – Entrevista com a pedagoga responsável pelos Cursos Técnicos 

Integrados PROEJA 

 

Conferida a autorização pela diretora de ensino, fomos ter com a pedagoga 

responsável por acompanhar os Cursos Técnicos Integrados PROEJA no IFPE – Campus 

Recife. A entrevista com a pedagoga responsável pelos cursos tinha como objetivos: 1) 

Compreender como a política foi “recebida” na instituição, sobretudo no que concerne aos 

professores quanto à sua aceitação, concordâncias e resistências; 2) Identificar, juntamente 

com a pedagoga, qual a melhor forma de “chegar junto” aos professores a fim de que os 

mesmos respondessem aos questionários da pesquisa.  

Na ocasião, na entrevista com a referida pedagoga, levantamos e registramos alguns 

dados no nosso diário de campo sobre a experiência do IFPE – Campus Recife com EJA e 

sobre os caminhos do PROEJA na instituição. 
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Concluímos que enviaríamos os questionários por e-mail, via internet, juntamente com 

uma carta que explicava o objetivo da nossa pesquisa. Solicitamos à pedagoga que 

intermediasse o processo de entrega dos questionários aos docentes. O e-mail foi enviado por 

ela a todos os docentes dos três cursos em agosto de 2008, contudo nenhum docente 

respondeu.  

 

• Atividade 02 – Seleção e coleta de documentos para análise 

 

A seleção e coleta de documentos para análise foi desenvolvida através de visitas ao 

IFPE – Campus Recife, aos sites do MEC e da Instituição na internet e através de pesquisa em 

anais de seminários/congressos. Nas visitas ao IFPE – Campus Recife, conseguimos os 

documentos com Diretores de Departamentos e Coordenadores de Cursos.  

Selecionamos então os seguintes documentos: 

 

Quadro 09 - Documentos para análise 

Anais do Seminário Educação Profissional: concepções, experiências, problemas e propostas 
(2003) 
 
Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004 
 
Decreto nº 5.478 de 24 de junho de 2005 (revogado pelo Decreto nº 5.840 de 13 de julho de 
2006) 

 
Decreto nº 5.840 de 13 de julho de 2006 

 
Documento Base do PROEJA 
 
Proposta Pedagógica PROEJA – 2006 
 
Planos dos Cursos Técnicos Integrados Regulares 
 
Planos dos Cursos Técnicos Integrados PROEJA 
 

 

No período da pesquisa exploratória, não realizamos ainda as análises dos 

documentos. Apenas fizemos a leitura dos mesmos a fim de nos situarmos no contexto da 

pesquisa. As análises foram feitas a posteriori. 

 

• Atividade 03 - Aplicação de questionário aberto a professores dos Cursos 

Técnicos (PROEJA) em Eletrotécnica, Mecânica e Refrigeração 
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Os dados foram coletados no período de 08 a 19/12/2008 no IFPE – Campus Recife. 

Entregamos/aplicamos os questionários junto aos professores dos cursos de Eletrotécnica, 

Mecânica e Refrigeração, conforme explicitado anteriormente. Não tendo tido sucesso com o 

envio de questionários via internet (e-mail) em agosto, já que não foram devolvidos pelos 

professores, iniciamos, em dezembro de 2008, a aplicação dos questionários presencialmente. 

Os questionários do tipo aberto (Apêndice B - Modelo de Questionário) tiveram como 

objetivo apreender a concepção dos professores do PROEJA sobre as mudanças 

implementadas pela referida política na instituição e suas relações com a prática pedagógica, 

principalmente no que se refere à formação inicial e continuada de professores, com destaque 

para a formação desenvolvida no IFPE - Campus Recife.  

Primeiramente, o contato foi feito com os respectivos chefes de departamentos nos 

autorizando a aplicar os questionários junto aos docentes. Apesar de existir um espaço físico 

destinado às coordenações dos referidos cursos, na época somente o curso de Eletrotécnica40 

tinha um coordenador.  

O acesso aos professores não foi fácil. Muitas foram as nossas idas ao IFPE - Campus 

Recife para coletar esses dados, pois a maioria dos professores vai à Instituição somente para 

dar suas aulas e, ao seu término vão embora. Dificilmente encontrávamos os docentes nas 

salas de professores. E, quando os encontrávamos, eles estavam de passagem, apressados, 

entre uma aula e outra.  

Assim, precisamos ficar de plantão várias noites a fim de abordar os professores antes 

de entrarem nas salas para ministrar as aulas, quando lhes explicávamos o objetivo da 

pesquisa e entregávamos os questionários. Isso relacionado aos professores das disciplinas de 

base tecnológica. Com relação aos professores das disciplinas da Base Nacional Comum 

(português, matemática, química, etc.), também tivemos dificuldades, pois estes geralmente 

dão aulas em muitos cursos na Escola e passam o expediente todo percorrendo a instituição de 

sala em sala. Também tivemos que abordá-los nas salas de aula, antes do início das aulas.  

Reproduzimos a quantidade de questionários de acordo com a quantidade total de 

professores dos três cursos, ou seja, 102 questionários. Quando da distribuição dos 

questionários aos professores e do seu recolhimento, contamos com a colaboração do 

coordenador (no caso de Eletrotécnica) e de um aluno colaborador (no caso de Mecânica e 

                                                 
40 Na instituição as coordenações dos cursos não eram remuneradas. Assim, no caso do Curso de Eletrotécnica, o 
coordenador se dispôs a assumir o curso mesmo sem receber gratificação. A partir de  2010 as coordenações 
passaram a ser remuneradas com gratificação. 
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Refrigeração e Ar Condicionado). Não sabemos com precisão quantos questionários foram 

entregues, visto que os que foram devolvidos sem preenchimento pelo coordenador e pelo 

monitor, somados aos que foram devolvidos preenchidos pelos professores, não 

contabilizavam o total de questionários reproduzidos. Mas o fato é que somente conseguimos 

20 (vinte) questionários respondidos. Dessa forma, a amostra foi aleatória, em função da 

devolução dos questionários por aqueles docentes que se predispuseram a responder a eles.  

 Essa dificuldade na entrega e devolução dos questionários, segundo registros de 

nossas observações, se deve em grande parte ao fato de que na maioria das Instituições 

Federais de Educação Tecnológica, boa parte dos docentes, mesmo tendo Dedicação 

Exclusiva (DE), não fica nas escolas a não ser para dar sua aula. Assim sendo, é difícil 

arrumar tempo e espaço para reuniões, para discutir o ensino e possibilitar a integração e a 

interação entre professores e servidores. Segundo o Professor (P-10): “tem gente aqui que eu 

nem conheço. Nem de vista. Tem gente aqui que eu não sei nem que trabalha aqui. E ninguém 

se incomoda com isso...”  

De posse dos questionários respondidos, traçamos um breve perfil dos professores, e o 

que apresentaremos na seção seguinte. 

 
Breve perfil dos professores respondentes 
 

Para traçar o perfil dos professores, consideramos os seguintes aspectos: tempo de 

serviço na instituição; experiência de ensino anterior; e tipo de formação. 

Os professores, de uma forma geral, ministram aulas em mais de um curso na Escola, 

principalmente os professores da formação geral. Dos respondentes, na época da aplicação do 

questionário, somente 05 (da formação específica), ministravam aulas em um só curso. 

 

Quadro 10 - Tempo de Serviço no IFPE – Campus Recife 

PERÍODO QUANTIDADE DE DOCENTES 
0 – 05 anos 04 
  06 – 10 anos - 
 11 – 15 anos 08 
 16 – 20 anos 04 
 21 – 25 anos 01 
 26 – 30 anos - 
 31 – 35 anos 03 

Fonte: Elaboração própria 



133 
 

A maioria dos docentes entrevistados tem de 10 a 25 anos de tempo de trabalho na 

Instituição. Isso implica em dizer que eles vivenciaram as últimas políticas de educação 

profissional, desde a década de 1990 até então. 

Dos 20 (vinte) professores, 12 (doze) – 60% - tinham experiência de ensino anterior ao 

IFPE – Campus Recife, e os outros  08 (oito) – 40% - nunca haviam ministrado aulas antes. 

 
Quadro 11 - Tipo de Formação dos Professores  

 GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO 
P-1* - - - - 
P-2 
 

Engenharia 
elétrica 

Sistemas de Potência - - 

P-3 Eletrotécnica Estudos dos Problemas 
Brasileiros 

- - 

P-4 Engenharia 
elétrica 

- Engenharia 
Elétrica (em curso) 

- 

P-5 Eletricidade 
(Esquema II) 

- - - 

P-6 Química 
Industrial (em 

curso) 

- - - 

P-7 Engenharia 
Mecânica 

Engenharia de Qualidade 
(EAD) 

- - 

P-8 Engenharia 
Mecânica 

Educação - - 

P-9 Engenharia 
Eletrônica 

-  Engenharia 
Mecânica  

Engenharia 
Mecânica (em 

curso) 
 

P- 10 Letras Literatura Norte-
americana 

Linguística Aplicada ao 
Espanhol 

Educação - 

P-11 Letras PROEJA - - 
P-12 Técnico em 

Mecânica 
(Esquema II) 

- Educação - 

P-13 Filosofia 
(Licenciatura) 

Expressão Gráfica e 
Gestão de Políticas 

Ambientais 

Políticas Públicas - 

P-14 Letras - Educação Educação 
(em curso) 

P-15 Engenharia 
Mecânica 

Eng. de Segurança do 
Trabalho 

Engenharia 
Térmica 

- 

P-16 Engenharia 
Elétrica 

- Engenharia 
Elétrica 

Engenharia 
Elétrica 
(em curso) 

P-17 Engenharia 
Mecânica 

- Dinâmica e 
Controle de 

Sistemas Materiais 

Dinâmica e 
Controle de 

Sistemas Materiais 
P-18 Geografia Gestão e Política Tecnologia - 
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Ambiental Ambiental 
P-19 Pedagogia Formação de Educadores Educação - 
P-20 Engenharia 

Elétrica 
 Engenharia 

Elétrica 
 

*O Professor 1 (P-01) é um dos docentes da instituição que só tem o curso técnico de nível médio.  
 

Entre as décadas de 1970/1980, a legislação permitia que professores fossem 

contratados nas escolas técnicas e agrotécnicas sem, necessariamente, terem curso superior, 

bastando terem concluído o curso técnico de nível médio. Posteriormente, alguns desses 

docentes buscaram os cursos de licenciatura ou esquema II41. Outros até então continuam sem 

graduação, como é o caso dos professores P-1, P-5 e P-6 (cursando) . 

Da maioria dos professores entrevistados, 13 (treze) – 65% - professores da área 

específica são bacharéis e não têm licenciatura. Apenas 01 (um) – 0,5% -, da área específica, 

é bacharel, mas tem uma especialização em educação. Outro da área específica tem pedagogia 

e pós-graduação (especialização e mestrado) em educação. Os outros 05 (cinco), da formação 

geral, têm cursos de licenciatura.  

Após a caracterização do campo empírico e da coleta de dados da pesquisa, 

procedemos à análise dos dados da pesquisa exploratória. 

  

Análise dos dados  

  

No contexto da prática, na fase exploratória, inicialmente considerávamos as seguintes 

categorias gerais da pesquisa: educação profissional, educação de jovens e adultos, formação 

de professores e prática pedagógica. À luz destas categorias, realizamos as primeiras análises 

dos dados coletados nos questionários; para tanto, baseamo-nos em Bardin (1977), através da 

técnica da análise de conteúdo.  

  

Considerações sobre a pesquisa exploratória 

 

A pesquisa exploratória nos possibilitou compreender as ações desenvolvidas no IFPE 

– Campus Recife sobre as orientações da política, no sentido que objetivamos. Entretanto, a 

partir da identificação de como a política educacional do PROEJA foi “recebida” e do 

conhecimento sobre o Programa de Formação Continuada para os professores do PROEJA, 

                                                 
41 Licenciatura para quem tem curso técnico de nível médio. 
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redelineamos o problema e o objeto de pesquisa,reformulamos o pressuposto de pesquisa 

(hipótese) e redefinimos os sujeitos de pesquisa para a sua segunda etapa. 

Importa destacar que o nosso objetivo inicial de pesquisa no projeto de tese era 

analisar a prática de formação continuada dos professores do PROEJA em sua relação com a 

política. Entretanto, de posse dos primeiros achados e da análise dos dados (ver Capítulo V) 

da pesquisa exploratória, passamos a repensar nosso objeto de pesquisa.  

Com a conclusão da pesquisa exploratória, identificamos:  

1) Que a política foi implementada na instituição sem uma discussão ampla e a 

participação dos sujeitos envolvidos; 

 2) Que o programa de formação continuada proposto pela SETEC-MEC no 

Documento Base do PROEJA, apesar de ter sido viabilizado pela instituição, não 

interessou/atendeu aos professores que estavam ministrando aulas nos cursos técnicos 

integrados PROEJA. Ou seja, o curso de especialização (“carro-chefe” desse programa), 

desde a primeira turma em 2006 até a última em 2008, bem como os cursos de 

aperfeiçoamento (120h) oferecidos a três turmas em 2008, não atraiu os professores da 

instituição envolvidos nos cursos – com raríssimas exceções -, e as vagas foram destinadas 

aos professores das escolas agrotécnicas federais, das redes estadual e municipal do Estado de 

Pernambuco, bem como a professores de CEFETs de outros Estados da Região Nordeste.  

3) Que a maioria dos professores que responderam ao questionário afirma que os 

alunos dos cursos técnicos integrados PROEJA são diferentes daqueles dos demais cursos da 

instituição, mas somente no que se refere à falta de base, à ausência dos conhecimentos 

necessários ao entendimento, à compreensão e à aprendizagem.  

4) Por fim, identificamos que a grande maioria dos professores afirmou não ter 

dificuldades em ministrar aulas para os referidos alunos. A metade desses professores 

justificou tal resposta afirmando que a dificuldade quem tem é o aluno e não eles. 

Inferimos, a partir dos dados acima, que a maioria dos professores pesquisados 

acredita, por não ter dificuldades, já que as dificuldades são dos alunos, que não precisam de 

formação continuada para o desempenho de suas funções nessa nova realidade. Assim sendo, 

nossa preocupação inicial, a qual motivou a pesquisa, foi acentuada. Se já considerávamos 

que o sucesso da efetivação da política estaria, em grande parte, relacionado com a formação 

continuada dos professores que não tinham formação e experiência com EJA, então o fato de 

eles não aderirem à formação nos instigou mais ainda.   

A partir daí, interessou-nos compreender como os professores estavam 

recontextualizando a política educacional do PROEJA na prática pedagógica docente, sem a 
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devida formação continuada, a qual achamos imprescindível, conforme vimos afirmando 

desde o início desta tese. Então, outros questionamentos surgiram: Como os professores 

ministram as aulas? Eles levam em consideração as dificuldades dos alunos? Eles 

consideram o saber e a cultura dos alunos? O currículo dos cursos integrados PROEJA 

valorizam a realidade dos alunos? Enfim, como os professores tratavam “as diferenças” dos 

alunos no processo ensino-aprendizagem? 

Foram, pois, esses questionamentos, advindos da incursão no contexto da prática, e o 

aprofundamento teórico que realizamos em paralelo com a pesquisa exploratória que nos 

permitiram formular o nosso pressuposto de pesquisa de que o não reconhecimento 

institucional do PROEJA como um espaço multicultural e intercultural permite, até 

certo ponto, que os docentes dos IFs apresentem dificuldades no sentido de construir 

saberes pedagógicos específicos para a ação/realização de sua atividade docente, o que os 

faz contribuir com a promoção de situações de fracasso dos alunos e, 

consequentemente, com uma nova exclusão da escola, contrariando assim o caráter 

inclusivo da política.  

Concluída a pesquisa exploratória e após a qualificação do nosso projeto de pesquisa, 

resolvemos redirecionar nosso objeto de estudo, que passou a ser: a prática pedagógica 

docente em sua relação com a formação continuada e o currículo. Redefinido o objeto de 

pesquisa, novas categorias gerais da pesquisa foram definidas: prática pedagógica docente, 

formação continuada e currículo. A partir de então, passamos à segunda etapa da pesquisa.  

 

5.2.2   2ª Etapa - Aprofundando a pesquisa exploratória 

 

Após a qualificação do nosso projeto de pesquisa, buscamos, a partir das orientações e 

sugestões dos professores que participaram da banca e da mudança do foco da pesquisa, dar 

continuidade ao estudo.  Fizemos incursões no contexto da produção de texto e no contexto da 

prática em suas relações com o contexto de influência.   

Com base em nosso pressuposto/hipótese de pesquisa, resolvemos: comprovar a 

existência “das diferenças” entre os alunos do PROEJA e com isso: afirmar que o PROEJA é 

um espaço multi/intercultural; identificar se o currículo dos cursos técnicos integrados 

PROEJA considerava “as diferenças dos alunos”; observar a prática pedagógica docente a fim 

de identificar se a mesma se pautava pela interculturalidade.  
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A Coleta de dados 

 

Utilizamos nessa segunda etapa da pesquisa as seguintes técnicas e instrumentos para 

a coleta de dados: interrogação (questionários) aos alunos, entrevistas  com os coordenadores 

dos três cursos, observação da prática pedagógica docente e análise de documentos. Mais uma 

vez, a utilização desses procedimentos favoreceu um contato maior com o objeto a ser 

estudado, possibilitando a articulação entre os pressupostos teóricos e os dados da realidade.  

 

Quadro 12 - Atividades de Coleta de Dados 

Atividades Forma de intervenção Período da coleta 
01 – Aplicação de 
questionário aberto a alunos 
dos Cursos Técnicos 
(PROEJA) em Eletrotécnica, 
Mecânica e Refrigeração 

Pessoalmente e respondido 
pelos alunos em sala de aula 

Jun-Jul/2010 

02 – Realização de 
entrevistas com os 
coordenadores dos Cursos 
Técnicos Integrados 
PROEJA em Eletrotécnica, 
Mecânica e Refrigeração 

Pessoalmente e respondido 
pelo próprio coordenador – 
gravado 

Set/2010 

03 – Observação da prática 
pedagógica (aulas) – um 
professor por curso 

Pessoalmente, anotando as 
observações no Diário de 
Campo. 

Out/2010 
Nov/2010 
Dez/2010 

04- Realização de entrevistas 
com os professores cujas 
práticas (aulas) observamos 

Pessoalmente e respondido 
pelo próprio professor – 
gravado 

Nov/2010 

05 – Análise dos documentos Pessoalmente Mar/2011 
Fonte: Elaboração própria 

 

• Atividade 01 - Aplicação de questionário aberto a alunos dos Cursos Técnicos 

Integrados PROEJA em Eletrotécnica, Mecânica e Refrigeração 

 

A aplicação dos questionários42  aos alunos dos três cursos que oferecem a modalidade 

PROEJA teve como objetivo conhecer a realidade socioeconômica e cultural dos alunos do 

PROEJA. O questionário (Apêndice C – Questões do Questionário) foi adaptado do ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio). As questões foram escolhidas em função do nosso 

objetivo, que era identificar as condições socioeconômicas e culturais dos alunos, com 

destaque para suas trajetórias escolares e para as condições oferecidas a eles/elas pelo IFPE 

como alunos(as) de EJA na educação profissional. 

                                                 
42 Baseado no questionário do ENEM 2010. 
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Em contato com a pessoa responsável pelo controle acadêmico do IFPE – Campus 

Recife, tivemos a seguinte informação sobre o número de alunos do PROEJA no primeiro 

semestre de 2010, a qual orientou a aplicação do questionário.  

 

Quadro 13 - Número de alunos do PROEJA por períodos em 2010.1 

PERÍODOS CURSOS 

 I 
PERÍODO 

 III 
PERÍODO 

 V PERÍODO  VII PERÍODO 

TOTAL 
DE 
ALUNOS 

 MECÂNICA I III V VII 137 
 REFRIGERAÇÃO I III V VII 125 
 ELETROTÉCNICA I III V VII 133 
Fonte: Elaboração própria 
 

Partindo da informação de que os cursos perfaziam um total de 395 alunos no primeiro 

semestre de 2010, reproduzimos, inicialmente, 200 questionários. Iniciamos as aplicações na 

penúltima semana do semestre. O número de alunos nas salas era muito baixo, e a primeira 

impressão foi a de que se tratava do fechamento do semestre letivo. Mas, nas conversas com 

os professores durante o preenchimento dos questionários pelos alunos, observamos, nas 

cadernetas, que o índice de evasão, do início do semestre até então, era bastante considerável. 

Esse foi um dado importante que veio reforçar nosso pressuposto inicial de pesquisa. 

Mediante a realidade encontrada, conseguimos, em duas semanas de visitas, com 

agendamentos junto aos coordenadores dos cursos, aplicar questionários somente a 61 alunos, 

assim distribuídos: 

 

Quadro 14 – Número de alunos do PROEJA por períodos em 2010.1 que responderam 
ao questionário 

 CURSOS I PERÍODO III PERÍODO V 
PERÍODO 

VII 
PERÍODO 

TOTAL 

MECÂNICA 17    17 
REFRIGERAÇÃO   08 06 14 
ELETROTÉCNICA  21  09 30 
TOTAL 17 21 08 15 61 
Fonte: Elaboração própria 

 

Para as análises dos questionários aplicados aos alunos, que serão realizadas no capítulo 

VII desta tese, utilizamos a análise de conteúdo de Bardin (1977).  
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• Atividade 02 - Realização de entrevistas com os coordenadores dos Cursos 

Técnicos (PROEJA) em Eletrotécnica, Mecânica e Refrigeração 

 

Num segundo momento da 2ª etapa da pesquisa, baseada nas respostas/dados dos 

questionários (professores e alunos) e na sua posterior análise, realizamos entrevistas junto 

aos coordenadores dos cursos.  

As entrevistas (Apêndice D – Questões das Entrevistas) foram realizadas com os 

coordenadores dos três cursos que oferecem a modalidade PROEJA no IFPE (Campus Recife) 

– Eletrotécnica, Mecânica e Refrigeração – no início do segundo semestre de 2010, quando 

retornamos ao campo para coletar novos dados de pesquisa.  

O objetivo das entrevistas era identificar qual a percepção que os professores, 

enquanto gestores (coordenadores), tinham sobre a  política educacional do PROEJA e quais 

as suas repercussões no contexto da prática – na formação de professores e na prática docente. 

Também, levantar alguns dados e sugestões para nossa entrada no contexto da prática, da 

prática docente propriamente dita – a sala de aula.  

 

Perfil do Coordenador 01: 

 

O Coordenador 01 graduou-se e fez mestrado em Engenharia Elétrica. É professor da 

instituição há 16 anos e ministra aulas somente no curso de Eletrotécnica, atuando nas três 

modalidades – integrado, sequencial e PROEJA. Ministra as seguintes disciplinas: controle e 

acionamento de máquinas, eletrônica e máquinas elétricas. 

 

Perfil do Coordenador 02: 

 

O Coordenador 02 graduou-se e fez mestrado em Engenharia Mecânica. É professor 

efetivo da instituição há apenas 01 ano e 03 meses, embora tenha sido contratado antes como 

professor temporário (substituto). Quando interrogado sobre sua atividade profissional, 

afirmou ser engenheiro de produção. Ministra aulas, no curso de Mecânica atuando nos três 

cursos/formas de articulação – integrado, seqüencial e PROEJA nas disciplinas: resistência de 

material; mecânica técnica; processos de fabricação, metrologia; sistemas de automóveis; 

elementos de máquinas. 
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Perfil do Coordenador 03: 

 

O Coordenador 03 é ex-aluno da instituição onde cursou o Curso Técnico em 

Mecânica. Graduou-se em Pedagogia, é especialista em Formação de Educadores e fez 

mestrado em Educação, na linha de pesquisa em Didática de Conteúdos Específicos. É 

professor efetivo da instituição há 15 anos. Quando interrogado sobre sua atividade 

profissional, afirmou ser professor. Ministra aulas no curso de Refrigeração e Ar 

Condicionado, atuando nas duas modalidades – sequencial e PROEJA. Ministra a seguinte 

disciplina: manutenção de sistemas térmicos. 

 

• Atividade 03 - Observação da prática pedagógica docente (aulas)  

 

A decisão de, dentre as outras atividades de pesquisa na segunda etapa da pesquisa, 

realizar a observação para análise da prática pedagógica docente nos possibilitou um 

aprofundamento maior na teoria de Bernstein (1996). Foi a partir da observação da referida 

prática que passamos a ter a compreensão dos conceitos fundamentais desse autor, pois, até 

então, mesmo após muitas investidas em leituras e estudos, principalmente, sobre a que 

consideramos sua principal obra – A Estruturação do Discurso Pedagógico –, não despertava 

em nós uma produção de sentido. Registramos que a complexidade, a densidade de sua teoria 

e, consequentemente, a dificuldade de compreensão dos seus conceitos principais nos fizeram 

algumas vezes, apresentar certa resistência em de fato adotá-lo como referencial de análise.   

Para iniciar a observação da prática pedagógica docente, na ocasião da entrevista com 

os coordenadores dos cursos, solicitamos dos mesmos que nos indicassem dois professores a 

fim de que fizéssemos a escolha para observação da prática pedagógica, sendo um com uma 

prática progressista/inovadora – pedagogia visível e outro com uma prática tradicional – 

pedagogia invisível (BERNSTEIN, 1996). 

Para selecionarmos os 03 (três) professores para observação em sala de aula, um de 

cada curso, definimos os critérios prioritários para responder aos objetivos de nossa pesquisa, 

tais como:  

 

1. Ser ex-aluno do curso na Instituição;  
2. Ter maior experiência na Instituição;  
3. Ter sido aluno do curso de formação continuada pedagógica para o PROEJA, 

oferecido pela instituição em nível de especialização;  
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4. Ter participado anteriormente da nossa pesquisa exploratória respondendo ao 
questionário;  

5. Ser considerado como um professor com prática pedagógica progressista/inovadora;  
6. Ser reconhecido como um bom professor pelos alunos e colegas;  
7. Ser considerado como um professor tradicional, mas reconhecido como um bom 

professor pelos alunos e colegas; 
8. Ter formação pedagógica inicial e continuada. 
 

O coordenador do curso de Eletrotécnica afirmou que não há professores com práticas 

inovadoras, mas indicou um professor que pesquisa sobre o PROEJA a partir do curso de 

especialização em PROEJA oferecido como formação continuada no IFPE; e um professor 

considerado tradicional, exigente e que também foi aluno da especialização em PROEJA. 

O coordenador do curso de Mecânica também afirmou que não conhece um professor 

com práticas inovadoras, mas sugeriu dois professores, não como sendo tradicionais, mas 

como sendo, reconhecidamente, bons professores – um recém-chegado à instituição e uma 

professora antiga na instituição. 

O coordenador do curso de Refrigeração e Ar Condicionado, diferentemente dos 

outros dois, afirmou existirem alguns professores com uma prática, se não inovadora, 

diferenciada com relação ao PROEJA. Indicou um desses a que se referiu, e também um 

professor que é considerado como detentor de uma prática tradicional. 

Dos seis professores indicados pelos coordenadores dos cursos, selecionamos os três, 

que atendiam no mínimo a quatro critérios eleitos pela nossa pesquisa.  

Do curso de Eletrotécnica, o professor considerado tradicional, mas reconhecido como 

um bom professor pelos alunos e colegas, por ser ex-aluno do curso na Instituição e que 

também foi aluno do curso de Especialização em PROEJA, além de ter respondido ao 

questionário na fase exploratória da nossa pesquisa (atendendo a quatro critérios).  

Do curso de Mecânica, escolhemos aquela considerada pelo coordenador e pelos 

alunos como sendo uma boa professora e que tem mais experiência na Instituição, por ser ex-

aluna do curso na Instituição, além de ter respondido ao questionário na fase exploratória da 

nossa pesquisa (atendendo a quatro critérios).  

Quanto aos cursos de Refrigeração e Ar Condicionado, desconsideramos as sugestões 

e optamos pelo próprio coordenador do curso pela sua formação pedagógica inicial e 

continuada43, por ser ex-aluno do curso na Instituição, ser considerado como um professor 

com prática pedagógica inovadora e como um bom professor pelos alunos, além de ter 

                                                 
43 Graduação em Pedagogia, especialização em Formação de Professores pela UFRPE e mestrado em Educação 
pelo núcleo de pesquisas em Didática dos Conteúdos Específicos do Programa de Pós-Graduação em Educação 
da UFPE. 
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respondido ao questionário na fase exploratória da nossa pesquisa (atendendo a quatro 

critérios).  

 

Perfil dos Professores escolhidos:  
 

� Professor 01: 

1. Ser ex-aluno do curso na instituição; 

2. Ser considerado um professor tradicional e um bom professor pelos alunos e colegas; 

3. Ter sido aluno do curso de formação continuada pedagógica para o PROEJA, 

oferecido pela instituição em nível de especialização; 

4. Ter respondido ao questionário na fase exploratória da nossa pesquisa. 

 

� Professora 02: 

1. Ser ex-aluna do curso na instituição; 

2. Ser considerada como uma boa professora pelos colegas e alunos; 

3. Não ter participado de cursos de formação continuada pedagógica na instituição ou 

fora dela;  

4. Ter respondido ao questionário na fase exploratória da nossa pesquisa. 

 

� Professor 03: 

1. Ser ex-aluno do curso na instituição; 

2. Ser considerado um professor com prática pedagógica progressista/inovadora e 

reconhecido como um bom professor pelos colegas e alunos; 

3. Ter formação pedagógica inicial e continuada (Pedagogia); 

4. Ter respondido ao questionário na fase exploratória da nossa pesquisa. 

 

Definidos os sujeitos/professores, passamos a observar as aulas e registrá-las no Diário 

de Campo para posterior análise. 

 

• Atividade 04 - Realização de entrevistas com os professores cujas práticas (aulas) 

observamos 

 

No decorrer das observações das aulas, sentimos necessidade de realizar entrevistas 

(Apêndice E – Questões para entrevista) também com os três professores a fim de 
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aprofundarmos nosso conhecimento sobre a sua prática docente e suas concepções no que se 

refere à metodologia de trabalho, ao planejamento, à avaliação e à formação pedagógica. 

 

5.3 Organização, tratamento e análise dos dados 

 

Elegemos, para mediar nossas análises, a categoria teórica “discurso”, que nos 

possibilita compreender que os sujeitos e objetos se constituem numa rede complexa de 

relações sociais – de relações de poder e controle, segundo o entendimento de Bernstein sobre 

essas relações.   

Não foi nosso intuito, no entanto, proceder a uma análise do discurso, exclusivamente, 

em termos de linguística. Nesse sentido, comungamos com Mainardes (2007, p. 16) quando 

aborda o “discurso pedagógico” de Bernstein. 

 

Bernstein não nega a existência de uma base lingüística nos processos 
discursivos. No entanto, em sua teoria, ele procura considerar as condições 
sociais (relações de poder) que controlam a produção e a reprodução do 
discurso e reconhecer as relações de poder e controle que regulam a sua 
existência (...) o discurso é uma categoria abstrata, é resultado de uma 
construção, de uma produção. O discurso não pode ser reduzido a uma 
simples realização de linguagem.  

 

Pretendemos, então, incorporar o discurso, conforme afirma Minayo (1994b), em sua 

contribuição mais atual, ou seja, suas condições de produção na compreensão de um texto. 

Com base nesse entendimento, vimos esclarecer que, na fase de pré-análise – organização e 

tratamento dos dados -, utilizamos a técnica da análise de conteúdo como 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1977, p. 42). 

 

Salientamos que partimos da análise de conteúdo como subsídio “para a análise das 

características intrínsecas que constituem e distinguem a forma especializada de comunicação 

realizada pelo discurso pedagógico.” (BERNSTEIN, 1996, p. 229). Desenvolvemos, então, a 

exploração do material, iniciando com uma leitura flutuante, com vistas a obter uma visão de 

conjunto do material. Utilizamos a técnica de análise de conteúdo temática, na qual 

associamos os temas, enquanto unidades de significação que se libertam naturalmente de um 
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texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura, aos significados 

embutidos nas regras distributivas, recontextualizadoras e de avaliação que compõem a 

gramática pedagógica (MELO, 2000). E, finalmente, realizamos a análise dos dados os quais 

serão apresentados nos capítulos V e VI desta tese.  Segundo MINAYO (1994b) 

 

Do ponto de vista operacional, a análise de conteúdo parte de uma literatura 
de primeiro plano para atingir um nível mais aprofundado: aquele que 
ultrapassa os significados manifestos. Para isso a análise de conteúdo em 
termos gerais relaciona estruturas semânticas (significantes) com estruturas 
sociológicas (significados) dos enunciados. Articula a superfície dos textos 
descrita e analisada com os fatores que determinam suas características: 
variáveis psicossociais, contexto cultural, contexto e processo de produção 
da mensagem (MINAYO,1994b, p.203). 

 

Buscando desenvolver um modelo de análise coerente com o referencial teórico por 

nós adotado, vimos esclarecer que as análises do conteúdo foram realizadas à luz das 

seguintes categorias teóricas: discurso (BALL, 1994; MAINARDES, 2007), 

recontextualização e discurso pedagógico (BERNSTEIN, 1996), mediadas pela categoria da 

multiculturalidade/interculturalidade.   

A compreensão da política educacional do PROEJA, nas inter-relações entre o 

contexto de influência, o contexto da produção de texto, o contexto da prática, o contexto de 

resultados (efeitos) e o contexto das estratégias políticas, se efetivou com base nos conceitos, 

no conteúdo e nos discursos presentes através da hegemonia discursiva, da colonização do 

vocabulário da reforma, da bricolagem de conceitos (SHIROMA et al, 2005). 

Complementando as análises nos níveis macro e micro, utilizamos a teoria do discurso 

pedagógico de Bernstein através dos seus conceitos/regras: regras distributivas, 

recontextualizadoras (discurso pedagógico) e avaliativas; discurso pedagógico oficial e 

discurso pedagógico local; texto privilegiante; discurso regulativo e discurso instrucional; 

prática pedagógica; modelos/modos e identidades pedagógicas; pedagogias visíveis e 

invisíveis; regras hierárquicas, de sequenciamento e criteriais; classificação e enquadramento; 

códigos; regras de reconhecimento e realização.  

No próximo capítulo, procederemos à análise dos documentos oficiais e institucionais 

relativos ao PROEJA coletados na fase exploratória da nossa pesquisa. 
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6 O DISCURSO PEDAGÓGICO NA RECONTEXTUALIZAÇÃO DO PROEJA 

 

Com base nos fundamentos teóricos até aqui esboçados, vimos neste capítulo analisar 

os documentos referentes à política educacional do PROEJA à luz das categorias teóricas de 

Bernstein (1996): recontextualização e discurso pedagógico. Além dessas categorias do 

referido autor, utilizaremos também em nossas análises dos modelos pedagógicos – Modelo 

de Competência e Modelo de Desempenho44 - elaborados como discursos e práticas, e os tipos 

de Identidades relacionados a esses modelos e privilegiados nos documentos. 

Pretendemos, então, compreender o discurso pedagógico constituído pelos textos 

oficiais e institucionais relativos ao PROEJA como resultados das recontextualizações e das 

influências dos “textos privilegiantes” presentes nos documentos da política de educação 

profissional dos anos 1990 e 2000.  

 

[...] o discurso pedagógico consiste nas regras para embutir um discurso 
instrucional num discurso regulativo. O discurso instrucional regula as 
regras que constituem a variedade legítima, as características internas e 
relacionais das competências especializadas. Esse discurso está embutido 
num discurso regulativo, discurso cujas regras regulam o que conta como 
ordem legítima entre transmissores, adquirentes, competências e contextos, 
bem como o que conta como ordem legítima no interior desses elementos. 
No nível mais abstrato, ele fornece e legitima as regras oficiais que regulam 
a ordem, a relação e a identidade (BERNSTEIN, 1996, p. 265). 

 

De acordo com Bernstein (1996), conforme vimos no capítulo 1 desta tese, o discurso 

pedagógico é constituído pelo discurso pedagógico oficial e pelo discurso pedagógico local. 

O discurso pedagógico oficial (DPO) são as regras oficiais que regulam a produção, a 

distribuição, a reprodução e as inter-relações e as mudanças dos textos pedagógicos legítimos 

e suas relações na prática – transmissão e aquisição, bem como a organização de seus 

contextos. E o discurso pedagógico local (DPL) regula o processo de reprodução cultural ao 

nível da família e das relações entre grupos de colegas. Enfatizamos, conforme citação acima, 

que o discurso pedagógico fornece e legitima também a identidade, além da ordem e da 

relação. 

Assim, buscamos identificar os discursos pedagógicos oficiais contidos nos decretos 

Nº 5.478/2005 e Nº 5.840/2006, no Documento Base do PROEJA, nos discursos pedagógicos 

locais contidos na “Proposta Pedagógica PROEJA – 2006”45 e nos Planos dos Cursos 

                                                 
44 Ver Capítulo I, seção 1.3 As contribuições teóricas Basil Bernstein. 
45 A “Proposta Pedagógica PROEJA – 2006” – do CEFETPE, atualmente IFPE. 



146 
 

Técnicos que oferecem, como forma de articulação com o ensino médio, o PROEJA no IFPE 

– Campus Recife (Eletrotécnica, Mecânica e Refrigeração). Tal análise será realizada a partir 

dos princípios, das finalidades, das concepções de educação/ensino, de prática pedagógica e 

de avaliação, no sentido de problematizar com as perspectivas monoculturalista ou 

multiculturalista/interculturalista, no que se refere ao currículo e às práticas pedagógicas, 

através da compreensão do conhecimento escolar, se envolvem a relação entre conhecimento 

científico e conhecimento cotidiano.  

Concordamos com Guimarães (2008, p. 89) quando afirma que “o discurso 

pedagógico local (DPL) regula o processo de reprodução cultural ao nível da contextualização 

inicial da cultura, essencialmente nas relações entre professores, famílias e alunos no 

cotidiano escolar”; nesse caso, pode “haver oposições, resistências ou correspondências e 

apoio, dependências e independências nas relações de posicionamento entre os discursos 

oficial e local” (BERNSTEIN, 1996, p. 272-273). Assim, 

 

Na análise dos textos oficiais pode-se compreender o discurso pedagógico 
oficial (DPO), considerado como as regras oficiais que regulam a produção, 
distribuição, reprodução, inter-relações e mudança dos textos pedagógicos 
legítimos, suas relações sociais de transmissão e aquisição e a organização 
de seus contextos. Para isso, considera-se que as relações que se dão entre a 
prática pedagógica e os textos oficiais são primordiais para a constituição do 
discurso pedagógico local (DPL), o qual regula o processo de reprodução 
cultural ao nível da contextualização inicial da cultura (GUIMARÃES, 2008, 
p. 94-95). 

 

A autora indica que “nessa relação macro-micro, que coloca o discurso pedagógico 

oficial (DPO) no interior do discurso pedagógico local (DPL), o texto privilegiante assume 

um sentido ampliado, que pode designar tanto o currículo dominante como a prática 

pedagógica dominante.” (GUIMARÃES, 2008, p. 94-95). 

Melo (2006, p. 246), ao se referir ao currículo, à pedagogia e à docência como 

discursos pedagógicos, afirma que Bernstein os compreende como 

 

um discurso de princípios educativos instrucionais, normas, regras, valores 
formativos relativos às condutas sociais que estão ligados à cultura e às 
estruturas de poder da sociedade. Ademais, como um discurso que 
recontextualiza, realoca os discursos especializados, na perspectiva da 
produção de uma nova síntese, com base numa gramática pedagógica. Para 
ele, os códigos inscritos nesses discursos ditos ou escritos fazem a mediação 
entre o comunicado interno e externo no âmbito da instituição e, através 
deles, vinculam-se às instâncias de poder e de cultura da sociedade. 
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É com esse entendimento da relação entre currículo, pedagogia e docência que nas 

análises dos discursos pedagógicos estaremos atenta ao “[...] aspecto relativo às condições em 

que o saber é distribuído e recontextualizado, isto é, não podemos ignorar o que é 

privilegiado na escola e a forma como esse saber é dispensado.” (LEITE, 2001, p. 47, grifo 

nosso).  

O “texto privilegiante”, segundo Bernstein (1996, p. 243), “confere, direta ou 

indiretamente, privilégio à classe, ao gênero, à raça. [...] Ele pode designar o currículo 

dominante, a prática pedagógica dominante, mas também qualquer representação pedagógica 

- falada, escrita, visual, espacial ou expressa na postura ou na vestimenta.” 

Assim, o texto privilegiante expresso nos documentos oficiais e institucionais e sua 

posição inicial revelam as “relações no interior” do discurso pedagógico. 

 

“Relações no interior de” refere-se às regras pelas quais o “texto 
privilegiante” foi internamente construído. “Relações no interior de” nos diz 
sobre a relação no interior do “texto privilegiante”, isto é, as regras pelas 
quais aquele texto foi construído, o que o torna o que ele é, o que confere 
suas características distintivas, seu modo de transmissão e contextualização 
(BERNSTEIN, 1996, p. 243). 

 

No que se refere à identificação dos “textos privilegiantes”, basear-nos-emos em 

Guimarães (2008), em sua pesquisa sobre políticas de educação profissional46. A autora 

identificou que, no Discurso Pedagógico Oficial (DPO) dos anos 1990, os “textos 

privilegiantes” presentes nos documentos foram aqueles voltados para o atendimento às 

demandas do mercado: formação de mão de obra, empreendedorismo, competência do futuro, 

etc. Já nos anos 2000, há uma mudança de foco do Discurso Pedagógico Oficial (DPO), 

trazendo para os documentos os “textos privilegiantes” da formação integral e inclusão 

social. 

Além dos textos privilegiantes identificados por Guimarães (2008), em nossas análises 

sobre os documentos do PROEJA, identificamos a categoria “cultura” que emergiu 

embutindo outro “texto privilegiante”, a educação multicultural e intercultural, conforme 

veremos a seguir. 

  

 

 
                                                 
46 GUIMARÃES, E. R. Política de ensino médio e educação profissional: discursos pedagógicos e práticas 
curriculares. Recife: 2008. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco. CE. Educação, 2008. 
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6.1 O discurso pedagógico oficial no PROEJA 

 

No que se refere aos decretos que instituíram o PROEJA e o Documento Base do 

PROEJA - os quais estamos considerando como constituintes do discurso pedagógico oficial-, 

informamos que as análises que realizamos neste capítulo complementam  as que fizemos no 

capítulo II desta Tese quando analisamos os discursos da política (BALL, 1994; 

MAINARDES, 2007) nas inter-relações entre os contextos de influência e de produção de 

texto, na medida em que realizaremos um aprofundamento das relações internas ao contexto 

da produção de texto, através da análise do discurso pedagógico oficial (DPO). 

 

6.1.1 O discurso pedagógico oficial no Decreto Nº 5.478/2005 e o Decreto Nº 5.840/2006 

  

Conforme afirmamos no capítulo II, o Decreto Nº 5.478/2005 foi recontextualizado 

pelo Decreto Nº 5.840/2006. No primeiro Decreto, o discurso regulativo instituiu, no âmbito 

das instituições federais de educação tecnológica, o Programa de Integração da Educação 

Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA. E 

o segundo Decreto, que o ampliou, instituiu, no âmbito federal, o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos - PROEJA, e dá outras providências. O discurso regulativo, com a 

ampliação da integração com a Educação Básica, destaca os “textos privilegiantes” da 

inclusão social e da integração curricular também com o Ensino Fundamental, na 

perspectiva da elevação da escolaridade. 

Os dois textos referentes aos dois decretos47 que instituíram o PROEJA, como de 

praxe no caso de textos “da lei”, apresentam uma linguagem específica de instituição de uma 

política/programa, estabelecendo, como se propõem, as diretrizes para a organização do 

mesmo e dos cursos: modalidades, instituições responsáveis, oferta de vagas, cargas-horárias, 

certificação, acompanhamento e controle. Destacamos um único artigo que consta em ambos 

os decretos, cujo discurso regulativo determina: 

 

• No Decreto Nº 5.478/2005 

 

As áreas profissionais escolhidas para a estruturação dos cursos serão, 
preferencialmente, as que maior sintonia guardarem com as demandas de 

                                                 
47 O Decreto Nº 5.840/2006 substituiu o Nº 5.478/2005. (ver Capítulo 2 desta Tese) 
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nível local e regional, contribuindo para o fortalecimento das estratégias de 
desenvolvimento sócio-econômico. (BRASIL, 2006, Art. 5º - parágrafo 
único) 

 

• No Decreto Nº 5.840/2006 

 

As áreas profissionais escolhidas para a estruturação dos cursos serão, 
preferencialmente, as que maior sintonia guardarem com as demandas de 
nível local e regional, de forma a contribuir com o fortalecimento das 
estratégias de desenvolvimento socioeconômico e cultural” (BRASIL, 
2006a, Art. 5º - parágrafo único – grifo nosso)  

 

Entendemos que, no primeiro Decreto, o discurso regulativo traz os valores e 

princípios pedagógicos a serem assumidos pelo professor, os quais são associados à 

concepção de educação “orientada pelo mercado”. Entretanto, no segundo Decreto, o discurso 

regulativo é ampliado e a concepção de desenvolvimento socioeconômico está relacionada ao 

desenvolvimento cultural. Dessa forma, o discurso regulativo passa a incorporar valores e 

princípios pedagógicos, numa perspectiva multicultural, que, por sua vez, estão embutidos no 

texto privilegiante da “inclusão social” relacionado às políticas dos anos 2000. É nesse 

sentido que identificamos no Decreto Nº 5.840/2006 o “texto privilegiante” da educação 

multicultural. 

 

6.1.2 O discurso pedagógico oficial no Documento Base do PROEJA 

 

O Documento Base do PROEJA tem por finalidade auxiliar na reflexão, propor 

fundamentos e apoiar na construção de referenciais na/para a implantação do PROEJA, o qual 

foi instituído pelos sucessivos decretos: o de Nº 5.478/2005 e o de Nº 5.840/2006. 

O referido documento apresenta, em termos gerais, a justificativa, as concepções, os 

princípios, as orientações sobre a gestão e as possíveis formas de realização.     

Conforme explicitamos e defendemos no capítulo anterior, a inclusão escolar passa 

necessariamente pelo reconhecimento do multiculturalismo/interculturalismo como 

concepção norteadora das políticas educativas, devendo ser expressa na realidade escolar no 

tocante ao currículo e à prática pedagógica mais ampla – que inclui a prática pedagógica 

docente. Assim, buscamos identificar como se expressam no discurso regulativo do 

documento em questão os “textos privilegiantes” formação integral e inclusão social e como 

eles embutem valores e princípios pedagógicos numa perspectiva multicultural e intercultural.   
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O discurso da inclusão no PROEJA configura-se, no documento analisado, através do 

reconhecimento da necessidade do atendimento a uma parcela da população excluída, 

inicialmente, do sistema escolar pela não permanência e pelo insucesso escolar, na maioria 

das vezes no ensino fundamental, e, em consequência disso, do mundo do trabalho, pelo 

desemprego estrutural, o que os faz padecer pela falta de mínimas condições de sobrevivência 

e direitos, deixando-os à margem da sociedade. São eles 

 

[...] de todas as esferas, 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, 2006b, p. 04-
05). 

 

Em outros aspectos do texto encontramos no discurso regulativo valores e princípios 

pedagógicos referentes à proposição inclusiva, quando se explicita uma concepção de 

“educação humanizadora” que se faz ao longo da vida – Declaração de Hamburgo de 1997 – 

com possibilidades de  

 

[...] 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. 
(BRASIL, 2006b, p. 05, grifo nosso). 
 

O discurso regulativo do Documento Base do PROEJA recontextualiza o discurso 

instrucional – discurso especializado das ciências de referência –, relacionando os 

conhecimentos científicos e tecnológicos com valores e princípios pedagógicos presentes no 

saber politécnico, que não se destina apenas à qualificação para o mercado de trabalho 

(presente no discurso pedagógico oficial dos anos 1990) e que fica explicitado da seguinte 

forma: “[...] não se pode subsumir a cidadania à inclusão no “mercado de trabalho [...]”” 

(BRASIL, 2006b, p. 05) Ou seja, uma formação que produza “[...] um arcabouço reflexivo que 

não atrele mecanicamente educação-economia” (BRASIL, 2006b, p. 06). 

Identificamos que o discurso regulativo evidencia a direta relação do reconhecimento 

da diversidade e da diferença aos valores e princípios pedagógicos numa perspectiva 

multicultural/intercultural. Assim, identificamos tais expressões em várias passagens do texto: 
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� Dentre os princípios que consolidam os fundamentos da política, “o sexto princípio 

considera as condições geracionais, de gênero, de relações étnico-raciais como 

fundantes da formação humana e dos modos como se produzem as identidades 

sociais.” (BRASIL, 2006b, p. 17). 

� Nos fundamentos político-pedagógicos do currículo: quando afirma que a superação 

das estruturas rígidas de tempo e espaço é um aspecto fundamental, considerando as 

especificidades dos sujeitos de EJA; quando, reconhecendo os diferentes sujeitos 

sociais, propõe o reconhecimento e a legitimação dos diversos espaços de produção de 

saberes na sociedade – através de um currículo que valorize “formas e 

manifestações culturais não hegemônicas produzidas por grupos de menor 

prestígio social e, quase sempre, negadas e inviabilizadas na sociedade e na 

escola” (BRASIL, 2006b, p. 19); quando destaca o aspecto fundamental da “diferença” 

dos sujeitos, que não é caracterizada somente pela classificações de classe, gênero, 

cor, etnia, raça, etc., mas, sobretudo, pela sua especificidade dentro da diversidade, 

pois 

 

[...] caracterizam-se por pertencer a uma população com faixa etária 
adiantada em relação ao nível de ensino demandado, constituindo um grupo 
populacional que tem sido reconhecido como integrante da chamada 
“distorção série-idade”. [...] Esses sujeitos são portadores de saberes 
produzidos no cotidiano e na prática laboral. Formam grupos heterogêneos 
quanto à faixa etária, conhecimentos e ocupação (trabalhadores, 
desempregados, atuando na informalidade). Em geral, fazem parte de 
populações em situação de risco social e/ou são arrimos de família, 
possuindo pouco tempo para o estudo fora da sala de aula. (BRASIL, 2006b, 
p.20) 
 
 

� Quando da defesa de um Projeto Político-Pedagógico “baseado em princípios, 

fundamentos, parâmetros e critérios que respeitem a diversidade desses sujeitos, de 

instituições existentes no País e das experiências em andamento” (BRASIL, 2006b, p. 

21) e que, para tanto, requer a utilização de metodologias inovadoras numa perspectiva 

emancipatória de inclusão; 

� No item estrutura do currículo, quando afirma que o mesmo, “[...] enquanto um 

processo de seleção e de produção de saberes, visões de mundo, de habilidades, de 

valores, de símbolos e significados, enfim, de culturas, deve considerar [...]” (BRASIL, 

2006b, p.39), entre outros aspectos já citados anteriormente, a interdisciplinaridade, a 
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transdisciplinaridade e a interculturalidade; e quando apresenta as abordagens 

metodológicas de integração na perspectiva de eixos temáticos, propondo, dentre os 

demais eixos, os eixos temáticos: multiculturalismo/trabalho, gênero/trabalho, 

etnicidade/trabalho, éticas religiosas/trabalho, mediados por uma prática 

pedagógica dialógica.  

 

Podemos inferir que o discurso regulativo embute os conceitos do multiculturalismo, 

associando-os aos valores e princípios da “educação politécnica” marxista e da “educação 

dialógica” libertadora de Paulo Freire, visando à inclusão social e à formação integral através 

da integração curricular, atendendo ao artigo 5º do Decreto nº 5.840/2006, “de forma a 

contribuir com o fortalecimento das estratégias de desenvolvimento socioeconômico e 

cultural.” (BRASIL, 2006a).  

Dessa maneira, destacamos que o texto privilegiante da “inclusão social” no 

Documento Base do PROEJA está relacionado ao texto privilegiante da “formação integral” 

pela via do currículo integrado que, como o próprio termo já diz, visa integrar partes, com 

vista à constituição de um todo. Em se tratando de uma política de educação profissional para 

a educação básica, a ideia de integração surge com o propósito, se não de erradicar, pelo 

menos de atenuar a dualidade histórica nesse nível de ensino na educação brasileira, em que 

eram separados o ensino propedêutico e o ensino profissional, sendo o primeiro destinado aos 

filhos da elite e o segundo, aos filhos dos desfavorecidos economicamente. 

As “regras distributivas” estão claramente definidas no Documento Base do PROEJA, 

ao priorizar o oferecimento da educação profissional com a educação básica na modalidade de 

educação de jovens e adultos àqueles pertencentes a um grupo social excluído anteriormente 

da escola formal. Segundo Bernstein (1996, p. 254), “essas regras distributivas regulam a 

relação fundamental entre poder, grupos sociais, formas de consciência e prática e suas 

reproduções e produções”. 

Essa integração, entretanto, pauta-se pela idéia da politecnia, que defende o trabalho 

como princípio educativo, em que a superação da dicotomia trabalho manual/trabalho 

intelectual permitirá aos alunos, a partir das múltiplas mediações históricas, incorporar a 

dimensão intelectual ao trabalho produtivo com vistas a uma atuação na sociedade quer como 

cidadãos, quer como dirigentes, sem distinção de classe, cor ou credo. “O que se pretende é 

uma integração epistemológica, de conteúdos, de metodologias e de práticas educativas. 

Refere-se a uma integração teoria-prática entre o saber e o fazer.” (BRASIL, 2006b, p.17). 



153 
 

Pelo exposto, podemos concluir que os discursos regulativos e instrucional que estão 

contidos no Documento Base do PROEJA expressam o discurso pedagógico oficial dos anos 

2000 através dos textos privilegiantes “formação integral”, “inclusão social” e “educação 

multicultural”.  

 

6.2 O discurso pedagógico local no PROEJA 

  

Nesta seção, analisaremos o discurso pedagógico local no PROEJA através dos 

seguintes documentos institucionais: a “Proposta Pedagógica PROEJA – 2006”; e os planos 

dos cursos técnicos em suas formas de articulação com o ensino médio - Integrado Regular, 

Integrado PROEJA. 

 

6.2.1 O discurso pedagógico local na Proposta Pedagógica do PROEJA 

 

A “Proposta Pedagógica PROEJA - 2006” recontextualiza o discurso pedagógico 

oficial constante nos decretos e no Documento Base do PROEJA. Podemos, com a referida 

recontextualização, compreender as inter-relações entre o contexto da produção de texto e o 

contexto da prática, como também os novos ordenamentos que o contexto da prática pode 

promover nas estratégias da política curricular como efeito da política no contexto da prática 

(BALL, 1994). 

No “discurso regulativo específico” (DRE)48 sobre a educação de jovens e adultos 

(EJA) constante na referida Proposta Pedagógica, identificamos uma preocupação com o 

direito à educação como direito público subjetivo, a partir do reconhecimento da dívida social 

com os jovens e adultos que não concluíram seu processo de escolarização em idade regular. 

“Sob essa ótica, o PROEJA se apresenta como alternativa de recuperação da escolaridade e, 

consequentemente, da cidadania, colaborando sobremaneira com a empregabilidade e /ou a 

geração de trabalho e renda para a população à margem dessas condições” (BRASIL, 2006d, 

p. 10). 

Assim, as “regras distributivas” destinam o oferecimento do PROEJA aos alunos  

jovens e adultos antes excluídos da escola pública e do mercado de trabalho, demonstrando 
                                                 
48 Discurso instrucional específico (DIE): Regula as regras que constituem a variedade legítima, as 
características internas e relacionais das competências especializadas, em qualquer agência determinada. 
Discurso regulativo específico (DRE): As regras que regulam, em qualquer agência determinada, o que conta 
como ordem legítima entre transmissores, adquirentes, competências e o contexto organizacional, bem como no 
interior desses elementos. No nível mais abstrato, o DRE fornece e legitima as regras oficiais que regulam a 
ordem, a relação e a identidade (BERNSTEIN, 1996, p. 272). 



154 
 

que são priorizadas as formas de conhecimento distinto a um grupo social específico, mas 

heterogêneo em sua constituição, que agora terá oportunidade de atenuar seu posicionamento 

na divisão social do trabalho (BERNSTEIN, 1996). 

A partir da consideração da heterogeneidade do público do PROEJA, de seus 

interesses, de suas identidades e necessidades, constitui-se o discurso pedagógico relacionado 

às pedagogias invisíveis inerentes aos modelos pedagógicos de competência (BERNSTEIN, 

1996, 1998, 2003).  

 

[...]  pedagogia centrada na atividade do aluno, na sua aprendizagem para 
um fazer com arte – o fazer bem feito – o que supõe o desenvolvimento de 
criatividade, iniciativa, liberdade de expressão; na elaboração de currículos e 
adoção de práticas didáticas que possam assegurar a todos a constituição de 
competências laborais relevantes para o exercício da subsistência com 
dignidade, auto-respeito e reconhecimento social como seres produtivos; 
no reconhecimento e na valorização de cada profissão, baseados na 
solidariedade e na responsabilidade, para o exercício da vida produtiva 
e da cidadania. (BRASIL, 2006d, p. 11, grifo nosso). 

 

A concepção de educação constante na proposta pedagógica se distancia do discurso 

pedagógico oficial dos anos 1990 - da formação como preparação de mão de obra para o 

mercado, conforme podemos constatar: 

• A educação é um processo de humanização de homens e mulheres, 
na medida em que rejeita toda forma de manipulação humana e dimensiona 
os homens e as mulheres como os sujeitos da educação. 
• A educação é problematizadora da realidade social, ao estimular o 
diálogo, a curiosidade e o ato de perguntar. 
• A educação é uma ação de comunicação entre os sujeitos, ao 
possibilitar a articulação entre os saberes: erudito/científico e os 
experienciais, do senso comum e a convivência ética com a diferença. 
• A educação é uma ação pedagógica de co-participação e co-
responsabilidade, cabendo ao educador e ao educando buscarem, 
pesquisarem o conhecimento, para que a aula seja, de fato, um espaço 
democrático  
• A educação é crítica, um instrumento de desalienação e de 
libertação dos oprimidos que, ao refletirem sobre a sua condição de 
excluídos, se engajam numa luta para libertarem-se de sua opressão. 
Educação centrada em experiências de liberdade e estimuladoras da decisão 
e da responsabilidade dos seres humanos. 
• A educação deve ser compromissada com a transformação social, 
com o sonho político de uma sociedade democrática. Educação cuja tarefa é 
a de denunciar a opressão, a alienação e os discursos ideológicos 
dominantes e anunciar um novo discurso e novas práticas libertadoras e 
includentes. 
• A educação é um direito do ser humano. O exercício da cidadania 
implica a intervenção de homens e mulheres na vida social, como seres de 
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observação, avaliação, escolha, decisão e de práxis (BRASIL, 2006d, p. 12-
13) 

 

Aproxima-se, então, do discurso pedagógico oficial dos anos 2000 com características 

do “modo radical” do discurso pedagógico dos modelos de competência, originando uma 

“identidade descentrada no local” construída a partir de recursos locais e produzida por 

procedimentos de “introjeção” (BERNSTEIN, 2003), mas que evidencia elementos e ideias 

que sinalizam uma educação multicultural/intercultural quando se baseia na Pedagogia 

Freireana através da educação humanizadora, problematizadora, crítica e dialógica que 

considera, além dos saberes eruditos, os saberes experienciais e do senso comum; que 

reconhece a diversidade e a diferença.  

Analisando os objetivos da referida proposta, vimos que a mesma se aproxima do 

discurso pedagógico oficial dos anos 2000 quando ressalta a questão da inclusão, da 

cidadania, das habilidades e competências ao longo da vida, do “aprender a aprender”, do 

“fazer”, desde que assegurada a “compreensão desse fazer”. Compreendemos, também, com 

relação aos objetivos, que há uma desassociação do discurso pedagógico oficial dos anos 

1990, muito embora haja uma relação das práticas pedagógicas com as tendências do contexto 

produtivo. A preocupação com a laboralidade do trabalhador (algo necessário, porém não 

exclusivo), a nosso ver, não caracteriza uma comunhão com os interesses de outrora, quando 

da relação educação/mercado de trabalho, haja vista o discurso em questão, que relaciona a 

educação com o mundo do trabalho (numa visão ampliada de mercado) – em se tratando de 

educação profissional – estar implícito num discurso mais amplo de inclusão social e 

cidadania. Visa-se, pois, à formação do “cidadão trabalhador” para “contribuir com o 

fortalecimento das estratégias de desenvolvimento socioeconômico e cultural”.  

 
1. Proporcionar inclusão daqueles excluídos do processo educacional formal e 

do mundo do trabalho. 
 

2. Vivenciar práticas pedagógicas promotoras da cidadania, preparando o aluno 
para exercê-las em todos os segmentos da vida social. 
       

3. Oferecer cursos cujo currículo oportunize  o reconhecimento e a validação das 
habilidades e competências ao longo da vida. 
 

4. Propiciar experiências pedagógicas que priorizem o “aprender a aprender”, 
construindo a autonomia cognitiva dos alunos. 
       

5. Experienciar práticas pedagógicas interdisciplinares e contextualizadas, 
delineadas em conformidade com as tendências econômico-tecnológicas do 
contexto produtivo. 
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6. Articular, mobilizar e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades 
necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades 
requeridas pela natureza do trabalho. 
       

7. Fornecer uma educação que assegure condições de laboralidade do 
trabalhador.  
 

8. Dominar os fundamentos tecnológicos e habilidades técnicas necessárias 
ao fazer das profissões, indo além, cuidando do desenvolvimento de 
competências genéricas, que assegurem a compreensão desse fazer, a 
autonomia, a crítica, a criatividade, elementos fundamentais ao exercício 
da cidadania, da participação política e, portanto, da intervenção nos 
destinos da sociedade futura. (BRASIL, 2006d, p.14 – grifo nosso) 

 
 

No tocante à “formação integral”, concordamos com Guimarães (2008) quando 

evidenciou em sua pesquisa que a proposta pedagógica do PROEJA se distancia da concepção 

de politecnia, fundamentada nas concepções de Gramsci - trabalho como princípio educativo 

–, presente no discurso pedagógico oficial dos anos 2000 como texto privilegiante. O discurso 

pedagógico, no referido texto institucional, apenas concebe a “formação integral” do 

ser/cidadão adulto no mundo do trabalho e na vida societária de forma participativa através de 

um ensino que articule formação geral e formação profissional, unindo teoria e prática de 

forma reflexiva. 

 

[...] O “texto privilegiante” da “formação integral” é associado à “integração 
do cidadão adulto no mundo do trabalho, na vida societária, como um ser 
pensante, ativo e participativo”, numa visão de desenvolvimento humano 
sustentável. 
Percebemos que as “regras de realização” não assumem a defesa da 
“formação integral” numa concepção politécnica, fundamentada nas 
proposições de Gramsci quanto ao “trabalho como princípio educativo”, 
conforme orientações do discurso pedagógico oficial dos anos 2000 
(GUIMARÃES, E., 2008, p. 245). 

 

No tocante à “formação integral”, concordamos com o autor acima citado quando ele 

evidenciou em sua pesquisa que na Proposta Pedagógica do PROEJA as “regras de 

realização” não assumem a defesa da formação integral, numa concepção politécnica, 

fundamentada nas concepções de Gramsci – trabalho como princípio educativo –, presente no 

discurso pedagógico oficial dos anos 2000 como texto privilegiante. O “discurso regulativo 

específico” no referido texto institucional apenas concebe a “formação integral” do 

ser/cidadão adulto no mundo do trabalho e na vida societária de forma participativa, através 

de um ensino que articule formação geral e formação profissional, unindo teoria e prática de 

forma reflexiva, numa visão de desenvolvimento humano sustentável. 
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E no que se refere às orientações sobre as “regras avaliativas”, identificamos um misto 

de heteroavaliação e autoavaliação, em que se tem a compreensão de múltiplos instrumentos 

para avaliar o (a) aluno(a). Consta no documento que a avaliação do rendimento quanto ao 

domínio cognitivo do aluno deverá ser processual, contínua, sistemática e somativa, obtida 

com a utilização de, no mínimo, dois instrumentos documentados por módulo/semestre, tais 

como: projetos; exercícios; seminários; estudos de caso; trabalhos; atividades práticas; fichas 

de observação; relatórios; autoavaliação; provas; outros. Os registros deverão ser feitos pelo 

professor diariamente sobre as atividades desenvolvidas e a frequência dos alunos no diário de 

classe. Consideramos que as regras de avaliação se aproximam do modelo desempenho, tendo 

em vista que os critérios de avaliação do discurso regulativo (critérios de conduta, atitudes e 

relação) são mais explícitos do que os critérios de avaliação do discurso de competências, que 

são implícitos e difusos. 

Na próxima seção, analisaremos o discurso pedagógico local nos planos dos cursos 

que oferecem os cursos Integrados PROEJA como forma de articulação com o ensino médio.  

 

6.2.2 O discurso pedagógico local nos Planos dos Cursos Integrados PROEJA 

 

Após a leitura e a análise da “Proposta Pedagógica PROEJA – 2006”, passamos à 

análise dos planos dos cursos.  O PROEJA foi apresentado como uma política inovadora e, 

para analisarmos o curso Integrado PROEJA49, sentimos a necessidade de utilizar o curso 

Integrado Regular como parâmetro para nossas análises. 

Os planos dos cursos Integrados PROEJA foram elaborados tendo como base a 

referida Proposta Pedagógica. O documento é um texto institucional que recontextualiza o 

discurso pedagógico dos textos oficiais (decretos, documento base), bem como o texto 

institucional - Proposta Pedagógica do PROEJA - 2006.  

Observamos que, embora a formatação dos planos de curso das duas formas de 

oferecimento (Integrado Regular, Integrado PROEJA) seja a mesma - no que concerne à 

justificativa, aos objetivos, aos requisitos de acesso, aos critérios de aproveitamento de 

conhecimentos e experiências anteriores, aos critérios de avaliação da aprendizagem -, os 

discursos regulativos específicos presentes nos textos institucionais de ambas apresentam 

                                                 
49 São três as formas de articulação com o ensino médio oferecidas no IFPE: Integrado Regular, Integrado 
PROEJA e Subsequente, podendo variar de curso para curso. As formas integradas oferecem a formação geral 
e a formação técnica concomitantemente. E a modalidade sequencial oferece somente a formação técnica, 
considerando que é destinada a alunos que já concluíram o ensino médio. 
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semelhanças e diferenças no que concerne aos princípios e às finalidades; às concepções de 

educação e de prática pedagógica; ao perfil profissional de conclusão e à estrutura curricular.  

Tal constatação nos permitiu inferir que o profissional formado no mesmo curso - seja 

eletrotécnica, mecânica ou refrigeração, porém em formas de oferecimento diferentes -, 

apresente um perfil profissional não diferenciado. Entretanto, verificando os referidos 

documentos (Apêndices F), identificamos que somente no perfil de conclusão geral 

(relacionado à formação geral) há diferenças. No perfil de conclusão relativo à formação 

específica, não há diferenças significativas, apenas algumas palavras ou termos que não 

modificam o sentido do texto.  

As matrizes curriculares têm basicamente o mesmo desenho curricular: Formação 

Geral - Base Comum (Áreas de Conhecimento: Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias/Ciências Humanas e suas Tecnologias/Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias); Base Diversificada (Área de Conhecimento: Formação Complementar – 

Disciplinas Profissionalizantes Comuns), Formação Técnica - Base Tecnológica (Área de 

Conhecimento: Formação Técnica) e  Prática Profissional, esta última referente ao Estágio 

Supervisionado de integração no mundo produtivo. Porém o tempo de conclusão varia entre 

as duas formas de articulação: nos cursos Integrados Regulares, sua integralização efetiva-se 

em quatro anos e, nos cursos Integrados PROEJA, a integralização é feita em três anos e 

meio, o que se expressa nas cargas-horárias e nos conteúdos das disciplinas. Vejamos: 

O curso de Eletrotécnica é oferecido nas formas: Integrado Regular, Integrado 

PROEJA e Subsequente (Sequencial). O oferecimento em conjunto da formação geral e da 

formação técnica concomitantemente é feito através do Integrado Regular e do Integrado 

PROEJA – os quais analisamos. Comparando essas duas formas, os cursos Integrados 

PROEJA têm carga horária reduzida quase à metade com relação aos cursos Integrados 

Regulares no que se refere à formação geral (PROEJA = 1.674 h/a  e Integrado Regular = 

3.204 h/a) e na formação técnica têm a mesma carga horária (PROEJA  e Integrado Regular = 

1.476 h/a). Os cursos Subsequentes (Sequenciais) têm uma carga horária total de 1.880 h/a, ou 

seja, 206 h/a a mais que os cursos Integrados PROEJA.  

O curso de Mecânica também é oferecido nas três formas: Integrado PROEJA, 

Integrado Regular e Subsequente (Sequencial). Mais uma vez os cursos Integrados PROEJA 

têm carga horária reduzida quase à metade em relação aos cursos Integrados Regulares na 

formação geral (PROEJA = 1. 674h/a  e Integrado Regular = 3.204 h/a) e, na formação 

técnica, têm a mesma carga horária (PROEJA  e Integrado Regular = 1.458 h/a). Os cursos 

Subsequentes (Sequenciais) têm uma carga horária total de 1.692 h/a.  
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O curso de Refrigeração é o único na instituição que oferece somente duas formas: 

Integrado PROEJA e Subsequente (Sequencial). Comparando a formação técnica dos dois 

cursos, já que os cursos Subsequentes (sequenciais) não têm formação geral - pois são cursos 

para os egressos do ensino médio -, observamos que a mesma nos cursos Integrados PROEJA 

(1.368h/a) têm uma carga horária menor em 342h/a que os cursos Subsequentes (Sequencial) 

(1.710h/a). 

Pelo exposto, identificamos que a redução da carga-horária nos cursos Integrados 

PROEJA se expressa na formação geral. Sabemos que um dos objetivos do PROEJA é a 

redução do tempo escolar, visto que o público – adultos trabalhadores – tem certa pressa de 

poder apresentar o diploma nos locais de trabalho ou em outros casos, de ingressar do 

mercado de trabalho, o que parece não se compatibilizar com o discurso regulativo específico 

que enfatiza a educação do PROEJA como crítica - humanizadora e libertadora com 

sinalizações para a interculturalidade, demandando investimento na diferença nessa 

modalidade de formação em que onde se incluem formação de atitudes e valores, além dos 

conhecimentos gerais, das humanidades e dos conhecimentos científicos. Além do mais, são 

reduzidas 1.530 h/a dos cursos destinados a esse grupo de alunos,razão da maior queixa dos 

professores: justamente a falta de base nas disciplinas de base comum, principalmente 

matemática (72 h/a a menos), física (162 h/a a menos), química (108 h/a a menos) e biologia 

(180 h/a a menos).  

Importa destacar que, para a construção dos planos dos cursos técnicos do PROEJA no 

IFPE- Campus Recife (antes CEFET-PE), a formação geral seguiu as Diretrizes Curriculares 

da EJA, que tem carga-horária reduzida em relação ao ensino médio, assim como a formação 

técnica seguiu o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que fixa a carga-horária mínima para 

o eixo profissional e seus cursos.  

 Essa redução de tempo escolar/carga-horária e de conteúdos vai se expressar na 

prática pedagógica docente50, cuja ausência “das bases” (formação geral) torna necessária a 

utilização de estratégias de simplificação e condensação dos conteúdos trabalhados na 

formação técnica - como não deveria ser, já que cargas horárias são as mesmas para as 

diferentes formas, conforme veremos no próximo capítulo.  

No que se refere à análise dos princípios e finalidades; das concepções de educação e 

de prática pedagógica, conforme afirmamos anteriormente, as duas formas de cursos - 

                                                 
50 Conforme veremos no próximo capítulo, a partir das análises das práticas pedagógicas docentes das disciplinas 
observadas: Manutenção de Máquinas Elétricas 1 (Curso de Eletrotécnica – PROEJA); Automação 1 (Curso de 
Mecânica – PROEJA); Manutenção de Sistemas Térmicos (Curso de Refrigeração – PROEJA) 
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Integrados PROEJA e Integrados Regular - apresentam discursos em comum, mas, também, 

discursos diferenciados. É o que veremos a seguir. 

 

• Planos dos Cursos Técnicos Integrados PROEJA 

 

Nos Cursos Técnicos Integrados PROEJA, a concepção de educação se apresenta no 

sentido de superar o obsoletismo “de uma educação de jovens e adultos compensatória”, na 

qual se afirma que  

 

Urge um conceito mais amplo das dimensões tempo/espaço de 
aprendizagem, em que as relações entre ensinantes e aprendentes sejam mais 
amplas, dinâmicas e significativas, considerando os hodiernos conceitos 
psicológicos/ andragógicos segundo os quais a aquisição de saberes é 
propícia em qualquer faixa etária” (BRASIL, 2006f, p.07) 

 

Nessa perspectiva, o referido plano apresenta como objetivo oferecer o curso técnico, 

através de um currículo que  

 

[...] oportunize o reconhecimento e a validação de habilidades e 
competências para a inclusão no processo educacional formal e no mundo 
do trabalho, através da vivência de práticas pedagógicas promotoras da 
cidadania para o seu exercício em todos os segmentos da vida social 
(BRASIL, 2006f, p.09, grifo nosso). 

 

Para este fim, ressalta, igualmente, a proposta pedagógica a necessidade de uma 

 

pedagogia centrada na atividade do aluno, na sua aprendizagem para um 
fazer com arte – o fazer bem feito – o que supõe o desenvolvimento de 
criatividade, iniciativa, liberdade de expressão; na elaboração de currículos e 
adoção de práticas didáticas que possam assegurar a todos a constituição de 
competências laborais relevantes para o exercício da subsistência com 
dignidade, auto-respeito e reconhecimento social como seres produtivos; no 
reconhecimento e na valorização de cada profissão, baseados na 
solidariedade e na responsabilidade, para o exercício da vida produtiva e da 
cidadania. (BRASIL, 2006f, p. 08). 

 

O referido plano destaca, considerando a especificidade, a responsabilidade social e 

pessoal dos cursos Integrados PROEJA, a Declaração de Hamburgo sobre Educação de 
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Adultos51, cujos enfoques estão baseados no patrimônio, na cultura, nos valores e nas 

experiências anteriores das pessoas. Sugere para tanto, uma prática pedagógica docente que 

priorize, facilite e estimule a ativa participação e expressão do educando e que tenha como 

princípio “a dialogicidade freiriana”. 

Nesse sentido, o discurso regulativo específico ao definir as concepções de educação, 

currículo e prática pedagógica recontextualiza o discurso instrucional específico, 

relacionando as características internas e relacionais das competências especializadas com os 

valores e princípios pedagógicos presentes no multiculturalismo, no qual identificamos um 

avanço e uma maior aproximação com o discurso pedagógico dos anos 2000. Porém, nos 

objetivos específicos denotamos “uma certa regressão” quando o discurso regulativo 

específico embute o discurso pedagógico dos anos 1990, de uma educação voltada para os 

interesses de mercado.   O plano dos Cursos Técnicos Integrados PROEJA constitui-se então 

num texto híbrido.  

 

Objetivos específicos: 
 
▪ Propiciar experiências pedagógicas que priorizem o “aprender a 
aprender”, construindo a autonomia cognitiva dos alunos. 
 
▪ Experienciar práticas pedagógicas interdisciplinares e contextualizadas, 
delineadas em conformidade com as tendências econômico-tecnológicas do 
contexto produtivo, para uma educação que assegure condições de 
laboralidade do trabalhador. 
 
▪ Dominar os fundamentos tecnológicos e habilidades técnicas necessárias 
ao fazer das profissões, sobretudo cuidando do desenvolvimento de 
competências genéricas, que assegurem a compreensão desse fazer, como: 
a autonomia, a crítica, e a criatividade; elementos fundamentais ao 
exercício da cidadania, da participação política e, portanto, da 
intervenção nos destinos da sociedade futura. 
 

▪ Proporcionar a formação de profissionais aptos para atuarem na Área 
Industrial de Eletrotécnica em sintonia com as tendências do mercado e 
seus processos de modernização da produção nas empresas e a evolução 
dos meios utilizados na prestação de serviços com competências básicas 
à iniciativa, à liderança, a multifuncionalidade, à capacidade do 
trabalho em equipe e ao espírito empreendedor. (BRASIL, 2006f, p. 09 – 
grifo nosso) 

 

Vale salientar, entretanto, no que se refere aos planos dos Cursos Técnicos Integrados 

PROEJA, assim como na Proposta Pedagógica, que o discurso pedagógico a que nos 

                                                 
51 Declaração de Hamburgo: Documento resultante da "V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos 
– V CONFITEA", realizada na cidade de Hamburgo, Alemanha, em 1997. 
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referimos, de atendimento aos interesses do mercado de trabalho, é apresentado numa outra 

perspectiva: “de inclusão no mundo do trabalho”, ao invés de “atendimento às demandas do 

mercado de trabalho/ atuação no mundo do trabalho”. O discurso da inclusão se apresenta 

recorrentemente no texto analisado quando expresso nas suas formas de justiça social, de 

solidariedade e de cidadania, se aproximando do discurso pedagógico oficial dos anos 2000, 

associado a uma identidade descentrada local terapêutica (BERNSTEIN, 2003).  

 A concepção de avaliação, nas regras avaliativas, está pautada na predominância dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos, presentes no domínio cognitivo, bem como no 

desenvolvimento de hábitos, atitudes e valores. No que tange ao domínio cognitivo do aluno, 

a mesma “[...] deverá ser processual, contínua, sistemática e somativa [...]”, havendo uma 

flexibilidade nesse processo quando se afirma que os instrumentos52 podem variar de acordo 

com cada componente curricular, sinalizando, em certa parte, uma pedagogia invisível. 

Consideramos que as regras de avaliação se aproximam do modelo pedagógico de 

competência, em que os critérios de avaliação do discurso regulativo (critérios de conduta, 

atitudes e relação) são implícitos e difusos. 

 

• Planos dos Cursos Técnicos Integrados Regulares 

 

Nos Cursos Técnicos Integrados Regulares, a educação é concebida como “prática social” 

conforme a função social da instituição, para 

 

[...] promover educação científico-tecnológico-humanística visando à 
formação integral do profissional-cidadão crítico-reflexivo, competente 
técnica e eticamente e comprometido efetivamente com as transformações 
sociais, políticas e culturais e em condições de atuar no mundo do 
trabalho na perspectiva da edificação de uma sociedade mais justa e 
igualitária, através da formação inicial e continuada de trabalhadores; da 
educação profissional técnica de nível médio; da educação profissional 
tecnológica de graduação e pós-graduação; e da formação de professores 
fundamentadas na construção, reconstrução e transmissão do conhecimento. 
(BRASIL, 2008, p. 07, grifo nosso). 
 

O curso, pois, apresenta em sua justificativa principalmente que a formação de 

técnicos deverá se dar para atuarem nos setor produtivo local, considerando os altos 

                                                 
52  I – elaboração e/ou intervenção de/em projetos; II – resolução de situações-problema; III – socialização de 
atividades; IV – trabalho de campo e/ou atividades práticas; V – observações com roteiros e registros; VI - 
relatórios; VII – avaliação escrita e/ou oral; VIII– autoavaliação. 
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investimentos em empresas e indústrias no Estado de Pernambuco, onde pesquisas 

demonstram “[...] claramente o aumento da necessidade de mão de obra [...]” 

 

A extensão dos setores secundários e terciários com suas diversidades 
apresenta indicadores de intensa necessidade de qualificação profissional 
para as atividades de planejamento, instalação, operação e manutenção dos 
processos produtivos. 
O setor de petróleo e gás necessitará de uma demanda muita alta de 
técnicos qualificados para suas operações, e nas construções de novos 
empreendimentos, como é caso da indústria petroquímica e do pólo 
industrial de Suape. (BRASIL, 2008, p.08, grifo nosso). 

 

Assim sendo, os cursos Integrados Regulares têm como objetivo geral, além de 

realizar “o profissional nos aspectos social, econômico, cultural e ético”, superar “as 

expectativas do mercado em qualidade profissional e com egressos suficientes para suprir a 

carência de mão de obra da região circunvizinha.” (BRASIL, 2008, p. 08, grifo nosso). 

Os planos dos cursos Integrados Regulares apresentam um discurso regulativo 

específico com uma visão eficientista de padronização e universalização do conhecimento, 

junto a uma visão desenvolvimentista de outrora e de sustentabildade econômica atual que 

embute o texto privilegiante da formação para o mercado de trabalho, própria do discurso 

pedagógico oficial dos anos 1990.  

No caso em questão, dos cursos técnicos Integrados Regulares, observamos que há 

uma influência no discurso pedagógico local - característico da educação profissional - de 

preparação de mão de obra para o mercado de trabalho, associado a uma identidade 

descentrada local instrumental/de mercado (modelos de desempenho). Esse discurso, que vem 

se perpetuando até então, é comum na educação profissional e vem sendo recontextualizado 

na prática pedagógica - contexto da prática, tem suas bases na Teoria do Capital Humano 

(TCH) que, nos anos 1960, vinculava o papel e a responsabilidade da educação com o 

desenvolvimento do País, e é fundamentado no discurso instrumental da Teoria da 

Administração Científica (taylorismo/fordismo).   

Tais influências determinaram a histórica dualidade educacional (educação 

profissional/educação propedêutica) na educação brasileira, pautada na separação entre o 

fazer e o pensar. Esses preceitos se expressaram no “lema” e nas práticas das escolas técnicas 

federais no País durante muitos anos: “aprender a fazer e fazer para aprender53.”  

                                                 
53 Esse lema encontrava-se nos portões de entrada das escolas agrotécnicas federais, em letras garrafais, gravado 
em placa de cimento.  
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Atualmente, o discurso da Teoria do Capital Humano (TCH) vem metamorfoseado 

pelo discurso da “performatividade” (BALL, 2005) - uma nova tecnologia gerencial muito 

utilizada nas reformas políticas e que envolve formas de controle através de uma retórica que 

penetra na subjetividade dos sujeitos. A performatividade se apresenta, então, como uma 

recomposição da Teoria do Capital Humano – “neotecnicismo” - demandada pela sociedade 

do conhecimento.   

Com referência à prática pedagógica, o discurso regulativo específico presente nos 

planos de cursos Integrados Regulares adotou a Pedagogia de Projetos, em que a partir das 

situações-problema, pretende-se desenvolver uma “[...] prática formativa, contínua e 

processual, na sua forma de instigar seus sujeitos a procederem com investigações, 

observações, confrontos e outros procedimentos [...]” (BRASIL, 2008, p. 17).  

A respeito das regras de avaliação, no documento consta que a avaliação é realizada 

pelo aluno (autoavaliação) e pelo professor através de instrumentos formais (avaliação de 

competências) e de observação das atitudes (avaliação atitudinal) inerentes ao trabalho 

durante o processo, a partir de “situações-problema”, prevalecendo sempre o aspecto 

qualitativo sobre o quantitativo; assim, aproximam-se do modelo pedagógico de competência 

em que os critérios de avaliação do discurso regulativo (critérios de conduta, atitudes e 

relação) são implícitos e difusos. 

 

 

6.3 O discurso pedagógico no PROEJA e as expressões do 

multiculturalismo/interculturalismo 

 

Em nossas análises, encontramos referências explícitas ao “multiculturalismo” e/ou ao 

“interculturalismo” somente no Documento Base do PROEJA. Na “Proposta Pedagógica 

PROEJA – 2006”, embora não tenhamos identificado literalmente tais termos, encontramos 

suas expressões em termos, como: diversidade e diferença, autonomia, dialogicidade. E, nos 

planos de curso, identificamos apenas a alusão à pedagogia freireana.  

Em nossa compreensão, as expressões diversidade, diferença, dialogicidade e 

solidariedade nos textos oficiais e institucionais estão relacionadas à perspectiva 

multicultural/intercultural, embora também estejam relacionadas à pedagogia freireana. 

A pedagogia de Paulo Freire e a perspectiva multiculturalista/interculturalista se 

constituem em discursos e práticas pedagógicas diferenciadas, haja vista as mesmas estarem 

afiliadas a perspectivas teóricas diferentes – teoria crítica e pós-crítica, respectivamente. E, de 
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acordo com Bernstein (2003), a pedagogia de Paulo Freire está localizada em uma identidade 

descentrada local terapêutica radical. Já o multiculturalismo e a interculturalidade estão 

localizados numa identidade prospectiva nova centragem, conforme ilustração abaixo.  

 

Figura 02 - Campo contemporâneo de Identidade 

 

 
Fonte: Bernstein (2003, p. 105) 

 

No entanto, identificamos em nossas análises que os documentos oficiais e 

institucionais do PROEJA recontextualizam, ao mesmo tempo, a pedagogia de Paulo Freire, 

que está relacionada ao modo terapêutico radical (modelos de competência), e a perspectiva 

multicultural, que está relacionada à identidade prospectiva nova centragem - aos modos de 

gênero, raça e região. De outra forma, a prática docente dos professores de educação 

profissional, conforme afirmamos anteriormente, está relacionada ao modo instrumental/de 

mercado (modelos de desempenho).  

De acordo com Bernstein (2003, p. 107) as identidades “[...] são mutuamente 

exclusivas no sentido de que a adoção de uma exclui a possibilidade de outras”, entretanto os 

modelos e modos podem conviver simultaneamente em um “pacote pedagógico”. Segundo 

ele, [...] “os modelos e modos podem originar aquilo que seria chamado de pacote pedagógico 

em que podem ocorrer misturas. Um modo terapêutico pode ser inserido em um modelo 

econômico, mantendo seu nome e ressonâncias originais e, ao mesmo tempo, originar uma 
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prática oposta” (BERNSTEIN, 2003, p. 95), constituindo uma nova perspectiva híbrida e 

ambivalente (BALL, 2001; LOPES, 2005).  

 

Figura 03 - O Campo da Recontextualização 

 

 
      Fonte: Bernstein (2003, p. 95) 

 

Uma identidade híbrida e ambivalente, presente no Discurso Pedagógico Oficial, pode 

estar confundindo a prática docente, já que a mesma está presa a uma identidade descentrada 

local instrumental, relacionada às origens da educação profissional. Salientamos, no entanto, 

que os professores desses cursos são os mesmos dos cursos técnicos integrados regulares, o 

que pode proporcionar dificuldades a esses professores ao recontextualizarem o discurso 

pedagógico oficial.  

Pelo exposto, podemos afirmar que as expressões do multiculturalismo no discurso 

pedagógico do PROEJA são resultado do processo de desmonte de identidades pedagógicas e 

de construção de novas identidades do período do capitalismo de transição. Dessa forma, 

compreendemos que o fato de a perspectiva multi/intercultural encontrar-se presentificada nos 

textos e discursos pedagógicos oficiais e locais da política na modalidade EJA da educação 

profissional deve ser reconhecido como uma evolução das concepções educativas, sendo uma 

resposta dada aos interesses das diversas culturas presentes na sociedade, no sentido da 

rejeição à intencionalidade homogeneizadora das ações incorporadas na agenda política 

(AZEVEDO, 2001). 

No entanto, denotamos que a perspectiva multi/intercultural se presentifica mais no 

discurso pedagógico oficial - nos documentos oficiais dos textos das políticas e menos no 

discurso pedagógico local - nos textos institucionais e no currículo, o que poderá implicar a 

dificuldade de realização de práticas pedagógicas interculturais. Tal constatação vem reforçar 
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nossa hipótese de pesquisa de que o não reconhecimento institucional do PROEJA como um 

espaço multicultural e intercultural permite, de certo modo, que os docentes dos IFs 

apresentem dificuldades no sentido de construir saberes pedagógicos específicos para a 

ação/realização de sua atividade docente, o que os faz contribuir com a promoção de 

situações de fracasso dos alunos e, consequentemente, com uma nova exclusão da escola, 

contrariando assim o caráter inclusivo da política. 

No próximo capítulo, analisaremos como ocorre a recontextualização da política 

educacional do PROEJA no contexto da prática pedagógica, com destaque para a prática 

pedagógica docente.  
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7 O MOVIMENTO DE RECONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 
DO PROEJA: as inter-relações entre o contexto da política e o contexto da prática no 
IFPE – Campus Recife.  
 

Neste capítulo, apresentamos como tem ocorrido o processo de recontextualização da 

política do PROEJA no contexto da prática.  Para tanto, faremos a interlocução e a análise dos 

dados coletados na nossa incursão no campo de pesquisa: dos questionários aplicados a 

professores e alunos; das entrevistas realizadas com professores e coordenadores; das 

observações da prática em sala de aula e dos registros no diário de campo; das observações 

das reuniões pedagógicas.  

O presente capítulo está divido em três partes: na primeira parte, trataremos do 

multiculturalismo/interculturalismo nas concepções e práticas institucionais; na segunda parte, 

analisaremos como ocorre o processo de formação continuada na instituição; e, na terceira 

parte, versaremos sobre a recontextualização da política na prática pedagógica docente. 

 

À guisa de introdução 

 

De início, descreveremos como a referida política foi “recebida” pela instituição. Os 

dados apresentados foram coletados através de questionários e analisados ainda no período da 

pesquisa exploratória e nos trouxeram elementos para compreender como e em qual contexto 

ocorreram as inter-relações entre o contexto da política e o contexto da prática no IFPE - 

Campus Recife.   

Conforme detalhado nos capítulos teóricos e no capítulo metodológico desta tese, para 

análise dos dados empíricos, adotamos o ciclo contínuo de políticas de Ball (1994) e as 

categorias de recontextualização  e do discurso pedagógico (BERNSTEIN, 1996), mediados 

pela categoria da interculturalidade. 

De acordo com o referencial teórico adotado e as pesquisas realizadas, pudemos 

identificar que tem sido praxe na educação brasileira, sobretudo nas políticas de educação 

profissional, nas reformas de ensino - conforme estudos de GOUVEIA (2005), CORDEIRO 

(2004), entre outros –, estas serem implantadas através de Decretos e expressarem muito 

pouco as necessidades da realidade educacional. Mesmo compreendendo que as políticas 

nascem e são frutos das relações que se estabelecem na sociedade, o fato é que as mesmas – 

no contexto da produção de texto - são formuladas e concebidas em gabinetes oficiais, o que 

enfraquece, até certo ponto, a participação ativa dos sujeitos educativos: professores, gestores, 

coordenadores, pedagogos, técnicos e alunos.  
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Segundo Ball (1992), no campo dos estudos da política educacional, as escolas, os 

professores e os estudantes têm sido largamente atingidos pela “teoria do faça-se”. No 

entanto, para o autor, as tentativas de continuar a excluir totalmente certas vozes do processo 

político são politicamente ingênuas.  

 

“[...] we want to suggest that it would be politically naïve and analytically 
suspect to begin from the assumption that it has been possible to make that 
exclusion total; either in terms of policy generation or in terms of 
implementation. […]” (BALL, 1992, p. 08). 

 

Quer dizer, o não envolvimento dos referidos sujeitos na fase de concepção e de 

produção dos textos da política não os exclui do processo, nem faz com que estes incorporem 

a política tal qual está posta. Isso considerando que no contexto da prática, na 

recontextualização desses textos, pode ocorrer – ou não - a resistência dos sujeitos envolvidos 

no processo educativo e no interior das práticas institucionais, conforme constatou Guimarães 

(2008) em sua pesquisa de doutorado. 

Por outro lado, convém assinalar, que as instituições de ensino por sua vez, carecem 

de tempo de se organizarem para a implantação das políticas, face à rapidez com que elas são 

materializadas,  e  pela falta do entendimento sobre a sua complexidade; bem como pela falta 

de acompanhamento pedagógico refletido sistematicamente.  

Sendo assim, observamos, no que tange à implantação do PROEJA no Instituto 

Federal de Educação Tecnológica (IFPE) - Campus Recife, que o processo não foi diferente. 

Nas primeiras aproximações com o contexto da prática, na pesquisa exploratória através da 

aplicação de questionários54 aos professores do PROEJA, objetivando compreender as inter-

relações entre o contexto da produção de texto e o contexto da prática, os dados confirmaram 

essa realidade quando, três anos após a implantação 55 da política, a maioria (65%) dos 

professores respondentes afirmou não ter conhecimento sobre a legislação e as Diretrizes da 

política56 e 25% afirmaram ter pouco conhecimento (ver quadro 15).  

 

                                                 
54 Para o tratamento dos dados empíricos colhidos na pesquisa exploratória através de questionários, utilizamos a 
técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 1977) como subsídio para a análise do discurso pedagógico 
(BERNSTEIN, 1996). 
55 Essa etapa da pesquisa foi realizada em dezembro de 2008. 
56 O Decreto n° 5.840/2006 e o Documento Base do PROEJA. 
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Quadro 15 - Conhecimento acerca da legislação que instituiu o PROEJA 

Respostas Número de professores Porcentagem sobre o 

total de questionários 

Têm conhecimento 02 10% 

Não têm conhecimento 13 65% 

Têm conhecimento superficial 04 20% 

Tem conhecimento sobre o Decreto 01 05% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os dados acima demonstram como as reformas têm se desenvolvido no contexto da 

prática quase sem a compreensão e a participação efetiva dos sujeitos em torno de um projeto 

coletivo. É por esse motivo que as reformas educacionais, segundo Sacristan (1996), precisam 

a todo tempo estar acontecendo, tornando-se um “rito comum”, de modo que, 

 

Se existisse uma análise constante das demandas sociais, se existissem 
formas de envolvimento dos diferentes grupos que participam do sistema 
educacional para clarificar os critérios de qualidade das práticas 
educacionais e de ordenação e gestão do sistema escolar, se fosse realizada 
uma constante avaliação da cultura escolar, das necessidades dos professores 
e das escolas, se existisse um sistema eficaz de aperfeiçoamento de ação 
contínua, se existisse uma comunicação fluida entre a cultura externa e 
aquela que é “enlatada” nos currículos, não haveria necessidade de se utilizar 
com tanta freqüência esse rito comum (SACRISTAN, 1996, p. 54-55). 
 

O PROEJA, enquanto mais uma política da educação profissional, traz uma nova 

realidade para os Institutos Federais de Educação Tecnológica (IFs) por vários aspectos: 1. O 

público alvo; 2. O currículo; 3. O financiamento; 4. A formação docente; 5. A prática 

pedagógica. Se assim não fosse, não haveria necessidade de uma política diferenciada, de um 

programa especial. 

Porém, pelo que observamos, a esses aspectos não foi dada a devida consideração na 

implantação do PROEJA no IFPE - Campus Recife. O recrutamento/seleção dos docentes do 

PROEJA não obedeceu a critérios específicos, relacionados à formação docente, tendo em 

vista que, para a docência na EJA, segundo as Diretrizes Curriculares para a EJA57, deve-se 

considerar a especificidade da modalidade que requer tratamento didático e práticas 

diferenciadas, exigindo dos docentes a constituição de saberes pedagógicos específicos.  

                                                 
57 Ver Parecer CNE/CEB Nº 11/2000 



171 
 

Segundo os professores respondentes, o critério básico para recrutamento/seleção dos 

docentes foi apenas a organização dos cursos/modalidades de acordo com as disciplinas, 

conforme sempre foi feito, com raras exceções. De uma forma geral, o horário dos professores 

foi organizado de acordo com a sua disponibilidade/conveniência e com a necessidade e a 

solicitação da instituição (75%) (ver quadro 16). 

 

Quadro 16 - Como foi feito o recrutamento/seleção dos docentes do PROEJA 

Respostas Número de professores Porcentagem sobre o 
total de questionários 

Por opção dos professores 04 20% 
Por necessidade e solicitação da instituição 15 75% 
Por opção do professor e por solicitação da 
instituição 

01 05% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Pelo exposto, identificamos que não existe especificamente o “professor do PROEJA” 

na Instituição, por isso não se constituiu uma identidade docente própria com relação a essa 

modalidade. É como se os professores do IFPE – Campus Recife se identificassem somente 

como professores dos cursos Integrados Regulares; como se eles prestassem um serviço 

temporário ao PROEJA, ou seja, por tempo determinado, sabendo que é provisório e que, 

depois, voltam aos cursos de origem; como se tivessem que dar sua parcela de contribuição, já 

que é uma modalidade instituída na Instituição. Isso vem demonstrar que o PROEJA, por ser 

um Programa, é considerado pelo docente como uma política emergencial e temporária.  

Segundo Dubar (1997), a identidade nunca é dada, ela é construída e emerge em um 

contexto relacional em que se cruzam os modos de ser individual e o coletivo, num processo 

de socialização. 

 

A construção da identidade corresponde ao processo de comunicação ou de 
socialização que a produz, enquanto “resultado simultaneamente estável e 
provisório, individual e coletivo, subjectivo e objectivo, biográfico e 
estrutural dos diversos processos de socialização que constroem os 
indivíduos e definem as instituições.” (DUBAR, 1997, p. 111). 

 

É sabido por quem conhece a realidade dessas instituições de educação profissional e 

comprovado por pesquisas (LIMA, 2005), que a maioria dos professores da área específica 

(técnica) se consideram antes de tudo, profissionais ligados ao mundo produtivo pelas suas 

formações iniciais para, depois, se considerarem professores do ensino profissional. Mas que, 

para eles constituírem a identidade como professores, é necessário, segundo o mesmo autor, 
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que haja uma concepção de formação associada à compreensão de docência configurada 

como um processo contínuo, iniciada na formação acadêmica, seja na área específica de 

conhecimentos ou na formação para o magistério.  

 

Entendemos que a formação contínua de professores do ensino técnico 
insere-se no processo formativo realizado no exercício da docência, uma vez 
que se verifica que a sua formação inicial e a contínua se articulam ao longo 
de sua trajetória pessoal e profissional, através da mobilização e produção de 
saberes na experiência, constituindo-se um perfil identitário assumido pelo 
profissional como “professor.” (LIMA, 2005, p. 110-111). 

 

Adimitindo-se que os referidos professores consigam constituir uma identidade como 

professores do ensino profissional, um outro processo identitário se faz necessário para que 

eles se reconheçam e se afirmem como professores do PROEJA.  

Diante dessa realidade, o fato de os professores já terem ou não experiência com EJA 

não foi levado em consideração no recrutamento/seleção dos docentes e na distribuição das 

disciplinas. (ver quadro 17 ) 

 

Quadro 17 - Os professores e a experiência com EJA 

Respostas Número de professores Porcentagem sobre o 
total de questionários 

Tinham experiência com EJA 05 25% 
Não tinham experiência com EJA 15 75% 

 

Somente 25% dos respondentes já ensinaram na EJA; destes 15% em cursos de 

qualificação profissional (cursos básicos) e 10% no ensino da educação básica de EJA em 

escolas do governo do Estado de Pernambuco. Segundo a pedagoga responsável pela 

modalidade no IFPE – Campus Recife, os professores desde o começo se queixavam do não 

preparo para atender a tal perfil discente.  

No que se refere à participação na construção/elaboração do Programa de Formação 

de Professores – a formação continuada - para o PROEJA no IFPE – Campus Recife, o 

movimento não foi diferente. A participação dos respondentes foi mínima, pois somente 10% 

participaram efetivamente. (ver quadro 18)  

 
Quadro 18 - Participação na construção/elaboração do Programa de Formação 

Continuada para o PROEJA 
Respostas Número de professores Porcentagem sobre o 

total de questionários 
Participaram da construção do Programa 02 10% 
Não participaram da construção do Programa 18 90% 
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Dos professores que afirmaram ter participado da construção do Programa, 05% foi na 

seleção dos conteúdos programáticos e os outros 5%, “de uma forma muito sutil”, ou seja, 

superficial. (Questionário – professores – P03). A maioria dos docentes (90%) não participou, 

sendo que 10% deles eram professores recentes e 5% estavam de licença para o doutorado. 

Então, dos 75% dos professores restantes, 25% simplesmente responderam que não 

participaram, mas não justificaram o porquê da não participação, e 30% afirmaram que não 

tiveram oportunidade, por não terem sido informados ou convidados. E os outros 20% 

afirmaram não terem tido interesse, em razão de outros projetos ou por motivos pessoais. É 

fato que boa parte dos professores não tem dedicação exclusiva, por serem profissionais que 

atuam no mercado de trabalho, e isso muitas vezes os impede de um envolvimento maior no 

planejamento institucional. Outros não participam por estarem fazendo seus mestrados e 

doutorados.  

Quando questionados sobre o que acham do PROEJA no IFPE – Campus Recife, as 

opiniões se dividiram: (ver quadro 19)  

 

Quadro 19 - O que os professores acham do PROEJA no IFPE 

Respostas Número de professores Porcentagem sobre o 

total de questionários 

A instituição está cumprindo o seu papel 
social, de inclusão 

08 40% 

O curso deveria ser mais bem preparado 06 30% 

Desnecessário – assistencialismo 01 5% 

Um curso como outro qualquer – apenas uma 
modalidade 

01 5% 

Não têm opinião formada 02 10% 

É cedo para afirmar 02 10% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Boa parte dos docentes, 40% dos professores respondentes, afirmaram positivamente 

dizendo que a instituição está cumprindo seu papel institucional/social, ou seja, de incluir 

profissionalizando aqueles que outrora foram excluídos da escola. Outros 30% afirmaram que 

o curso deveria ter sido mais bem preparado e organizado, pois não tem estrutura nem pessoal 

docente capacitado. Um desses afirma: “Ótima ideia, porém precisa ser estruturado 

adequadamente, pois ensinar não é colocar professor, conteúdo e aluno numa sala de aula”. 

(Questionário – professores - P18). Tal afirmação, que escolhemos para representar os 

referidos 30%, nos induz a pensar que a qualidade do curso está comprometida, haja vista que 
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o sucesso das políticas e programas educacionais depende de toda uma estrutura física e de 

uma preparação/formação dos recursos humanos que os desenvolverão. 

Mesmo assim, a maioria dos docentes (40%), percebe que o referido curso na 

Instituição é parte de uma política de inclusão (GUIMARÃES, 2008), conforme pretende o 

MEC. Entretanto, para se constituir uma política inclusiva, requer estratégias políticas nos 

níveis macro e micro, no sentido de propiciar condições para prover o curso com a 

infraestrutura, com a melhoria da formação e as condições de trabalho docente, a fim de 

promover a inclusão dos alunos – como prevê o Programa –, e não o contrário, a exclusão. 

Ou, para melhor dizer, a (re)exclusão, pelo fato de esses alunos  (jovens e adultos, 

trabalhadores) já terem sido anteriormente  excluídos do ensino regular.  

Candau (2006, p. 52), tratando de tipos de exclusão, aponta que uma das formas de 

excluir é permitir a coexistência de certas categorias da comunidade, mas com a privação de 

certos direitos e da participação em certas atividades. Ou seja, “[...] trata-se, portanto, de 

incluir excluindo, subalternizando, inferiorizando.[...] Trata-se de, sob a aparente inclusão,  

excluir, invisibilizando assim os processos da própria exclusão[...]” Nesse sentido, 

concordamos com Ferreira, Oliveira e Cezarino (2008, p. 05) quando afirmam que, 

 

Para que o PROEJA se constitua de fato em uma política pública consistente, 
é preciso firmar a concepção de que educação é um direito de todos e ela 
pode contribuir para a integração sociolaboral dos sujeitos historicamente 
marginalizados da sociedade. Isso implica em não se limitar ao mínimo 
definido pela legislação e trabalhar na construção de um projeto pedagógico 
realmente significativo para a classe trabalhadora. 

 

De fato a política de inclusão vai além de uma política compensatória e 

assistencialista, requer uma efetividade necessária. Entretanto, 5% dos docentes afirmam ser 

desnecessário o curso no IFPE porque concebem “... o PROEJA como um assistencialismo, e 

o nível desta Escola foge ao assistencialismo.” (Questionário - professores - P12). A fala 

desse docente representa o pensamento daqueles que ainda veem os IFs como escolas para a 

elite. Para estes, segundo pesquisadoras da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

que desenvolveram pesquisas sobre o PROEJA no Centro Federal de Educação Tecnológica 

(CEFETES), 

 

A ênfase na integração EJA e educação profissional parece colocar em risco 
o que tem sido caro à reputação da escola que, ao longo do século XX, se 
especializou voltando-se para a formação de profissionais e quadros técnicos 
qualificados, passando a receber os filhos das classes mais favorecidas, com 
trajetórias escolares de sucesso (OLIVEIRA e CEZARINO, 2008, p. 07). 
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Consideramos tal posicionamento como sendo um preconceito gerado pelo estigma 

produzido nas escolas em relação aos alunos da EJA, o que não deveria acontecer, levando-se 

em conta as origens das escolas técnicas no Brasil que se destinavam aos “desvalidos da 

sorte” e serviam de escolas “correcionais”. Entretanto, segundo Oliveira e Cezarino (2008, p. 

04) 

 
No seu processo de desenvolvimento, é sabido que os Centros de Educação 
Tecnológica constituíram uma educação de qualidade, tendo como meta 
superar o preconceito contra o trabalho manual e o estigma de escola 
correcional, “atraindo um outro segmento da população privilegiada 
economicamente, instituindo práticas de uma racionalidade científica como 
identidade e sinônimo de tecnologização para o mundo do trabalho” 
(PINTO, 2006, p.12). Historicamente, isso fez com que as instituições 
federais de educação tecnológica fossem se elitizando, dentro de um quadro 
de precarização das outras escolas públicas do País (FERREIRA et. al, 
2007). Diante desse quadro, a proposta do PROEJA passa a se constituir, na 
Rede Federal, um grande desafio do ponto de vista epistemológico e político. 

 

Outro professor respondente entende o PROEJA apenas como mais uma forma de 

oferecimento, e afirma que é um curso como outro qualquer da instituição. Essa é uma ideia 

que vai perpassar em todo o decorrer dessa análise, num ou noutro momento das 

questões/respostas, isto é, que, apesar de os docentes “saberem” que o trabalho para a referida 

modalidade tem que ser diferenciado – e, na ausência de uma formação específica em curto 

prazo -, a maioria ministra as aulas como sabe ministrar, como sempre fez, padronizando e 

homogeneizando sua prática pedagógica. Entretanto, observamos que, independente de serem 

ou não modalidades dentro do ensino profissional/tecnológico do IFPE, os cursos entre si 

apresentam perfis diferenciados de alunos e a prática docente não considera essas diferenças.  

Alguns docentes, 10% dos respondentes, não têm opinião formada sobre o PROEJA 

na instituição e outros 10% dizem que ainda é cedo para afirmar algo. Chamamos a atenção 

para aqueles, somente 5% dos professores, que afirmam ser necessário um processo de 

formação continuada (mestrado/doutorado) na área de Educação de Jovens e Adultos para os 

docentes.  

De acordo com o exposto, podemos considerar que, na inter-relação entre o contexto 

da política e o contexto da prática, os professores não tiveram participação significativa no 

processo de implantação e implementação da política do PROEJA na Instituição, 

especialmente no que se refere à política de formação de professores para o Programa, o que 

tende a se refletir no desenvolvimento de sua atividade docente junto a esse grupo de alunos.  
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Com vistas a nortear as análises no decorrer deste capítulo, vimos retomar nossa tese 

na qual afirmamos que: o não reconhecimento institucional do PROEJA como um espaço 

multicultural e intercultural permite, até certo ponto, que os docentes dos IFs 

apresentem dificuldades no sentido de construir saberes pedagógicos específicos para a 

ação/realização de sua atividade docente, o que os faz contribuir com a promoção de 

situações de fracasso dos alunos e, consequentemente, com uma nova exclusão da escola, 

contrariando assim o caráter inclusivo da política.  

 

PARTE I 

 

7.1 O multiculturalismo e a questão da diferença no PROEJA: entre o reconhecimento e 

a realização 

 

Pode parecer pleonasmo ou redundância afirmar que determinado grupo é 

multicultural e que deva ser reconhecido como tal. Isso porque, partindo do conceito de 

multiculturalismo, todo e qualquer grupo de alunos é multicultural, por suas diferenças, por 

suas peculiaridades. O multiculturalismo implica, na verdade, uma nova forma de perceber e 

lidar pedagogicamente com os alunos numa perspectiva intercultural - realização de um 

conjunto de trocas culturais -, em que os conhecimentos/práticas/saberes e sujeitos se 

transformam na defesa dos seus direitos. 

Adentrando essa questão, nossa defesa se faz considerando ainda que o 

reconhecimento do PROEJA como espaço multicultural envolve muito mais do que a 

identificação de que os alunos são diferentes em gênero, idade, etnia, cor, etc, mas, 

fundamentalmente, tendo a compreensão de que, sendo esses estudantes alunos da EJA, 

acrescentam-se a essas diferenças aquelas que dão um peso e um sentido maior a esse 

grupo de alunos, o que faz com que os mesmos demandem  um tratamento diferenciado por 

parte dos docentes, sobretudo no que se refere às condições para aprender, ou melhor, das 

poucas condições para aprender, visto que os alunos do PROEJA são, em sua maioria, 

adultos e trabalhadores de baixa renda com sucessivas trajetórias escolares interrompidas. 

 

7.1.1 A questão da diferença no PROEJA: uma constatação 

 

Para início da nossa análise, afirmamos ao mesmo tempo que levantamos a seguinte 

questão: O aluno do PROEJA é diferente. Por que o aluno do PROEJA é diferente?  A 
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diferença não está em esses alunos serem melhores ou piores do que os outros alunos 

“regulares”, mas nas condições sociais, econômicas, culturais/pedagógicas a que tiveram 

acesso, ou não, e no seu modo de interagir e dar significado ao mundo, à escola, etc. 

Ao analisarmos os questionários58 socioculturais aplicados aos alunos do PROEJA, 

conforme quadro abaixo, pudemos identificar algumas características desse grupo de alunos 

com relação ao sexo, à idade, ao estado civil, às necessidades especiais, à cor/raça/etnia, à 

religião, à situação trabalhista/empregatícia, à renda familiar, às situações de discriminação e 

às trajetórias escolares. 

 
Quadro 20 - Número de alunos do PROEJA por períodos em 2010.1 que  responderam 

ao questionário  
 CURSOS I PERÍODO III PERÍODO V PERÍODO VII PERÍODO TOTAL 
MECÂNICA 17    17 
REFRIGERAÇÃO   08 06 14 
ELETROTÉCNICA  21  09 30 
TOTAL 17 21 08 15 61 
Fonte: Elaboração própria 

 

Os dados, apesar de serem preponderantemente quantitativos, nos dão base para as 

análises qualitativas que faremos no decorrer da seção. São eles: 

Dos alunos respondentes, a grande maioria (85,25%) é do sexo masculino, conforme 

quadro abaixo. Esses números refletem a realidade das respectivas profissões nas quais a 

maioria é “culturalmente” do sexo masculino, tendo a ver com a questão do gênero nas 

profissões. 

 
Quadro 21 – Alunos do PROEJA por sexo 

 
Respostas  Número de alunos Porcentagem sobre 

o total de alunos 
respondentes 

Feminino 09 14,75% 
Masculino 52 85,25% 
Fonte: Elaboração própria 

 

Por serem alunos de EJA, cujo requisito é ter 18 anos, todos têm mais de 19 anos, 

distribuídos conforme quadro abaixo. Chamamos a atenção para  a maior concentração na 

faixa etária de 26 a 41 anos, o que perfaz um total de 60,66%.  

 

                                                 
58 Questionário foi adaptado do ENEM 2010. 
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Quadro 22 - Alunos do PROEJA por faixa etária 
 

Respostas Número de alunos Porcentagem sobre 
o total de alunos 
respondentes 

 Entre 19 e 25 anos (inclusive) 08 13,11% 
 Entre 26 e 33 anos (inclusive) 18 29,51% 
Entre 34 e 41 anos (inclusive) 19 31.15% 
Entre 42 e 49 anos (inclusive) 
 

12 19,67% 

50 anos ou mais 03 5,56% 
Fonte: Elaboração própria 

 

Quanto ao estado civil, 63,93% são casados/casadas ou vivem maritalmente com 

um(a) companheiro(a). Apenas 1,64% declarou-se Portador de Necessidades Especiais (PNE). 

 No que se refere à cor/raça/etnia, 60,66% se consideram pardos; 18,03% negros 

(pretos) e 18,03% brancos. Apenas 01,64% deles se consideram indígenas.  

 

Quadro 23 – Alunos do PROEJA por cor/raça/etnia 
 

Respostas Número de alunos Porcentagem sobre 
o total de alunos 
respondentes 

Branco(a) 11 18,03% 
Pardo(a) 37 60,66% 
Preto(a) 11 18,03% 
Amarelo(a) 00 0,00% 
Indígena. 01 1,64% 
Em branco 01 1,64% 
Fonte: Elaboração própria 

 

A grande maioria dos alunos pertence às religiões católica (39,34%) e 

protestante/evangélica (39,34%).  

 

Quadro 24 – Alunos do PROEJA por religião 

Respostas Número de alunos Porcentagem sobre 
o total de alunos 
respondentes 

Católica. 24 39,34% 
 

Protestante ou Evangélica. 24 39,34% 
 

Espírita. 02 3,28% 
 

Umbanda ou Candomblé. 01 1,64% 
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Outra. 01 1,64% 
 

Sem religião. 09 14,76% 
Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com a situação trabalhista/empregatícia, a grande maioria dos alunos - 

91,80% -, assim como os demais alunos de EJA, são trabalhadores. Destes, 54,10% trabalham 

com carteira assinada; 13,11% trabalham sem carteira assinada; 04,92% trabalham por conta 

própria – autônomos e 19,67% estão desempregados.  

 

Quadro 25 – Alunos quanto à situação trabalhista/empregatícia 

Respostas Número de alunos Porcentagem sobre 
o total de alunos 
respondentes 

Trabalham com carteira de trabalho assinada 33 54,10% 
Trabalham, mas não têm carteira de trabalho 
assinada 

08 13,11% 

Trabalham por conta própria e não têm carteira de 
trabalho assinada 

03 4,92% 

Já trabalharam, mas não estão trabalhando 12 19,67% 
Nunca trabalhou 01 1,64% 
Nunca trabalharam, mas está procurando trabalho  04 6,56% 
Fonte: Elaboração própria 

 

Os rendimentos – renda familiar - estão distribuídos de acordo com o quadro abaixo. 

Ou seja, mais da metade dos alunos têm  renda familiar abaixo de 02 salários mínimos, onde 

62,30% contam com mais de 04 (quatro) pessoas vivendo na mesma casa.  

 

Quadro 26 – Alunos quanto à situação trabalhista/financeira 

Respostas Número de alunos Porcentagem sobre 
o total de alunos 
respondentes 

Recebem até 01 salário mínimo 06 09,84% 
Recebem de 01 a 02 salários mínimos 27 44,26% 
Recebem de 02 a 05 salários mínimos 23 37,70% 
Recebem de 05 a 10 salários mínimos 02 3,28% 
Recebe de 10 a 30 salários mínimos 01 1,64% 
Não responderam 02 3,28% 
Fonte: Elaboração própria 

 

Esses alunos, que caracterizamos como sendo em sua maioria de baixa renda, são 

considerados por Charlot (2000, p. 11) como famílias de categorias sociais populares.  
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Considerarei aqui como “populares” aquelas famílias que ocupam uma 
“posição dominada” na sociedade, vivem em situações de pobreza ou 
precariedade, produzem uma configuração teórica e prática do mundo que 
traduz ao mesmo tempo sua posição dominada e os meios implementados 
para viver ou sobreviver nessa posição e, às vezes, transformar as relações 
de força. 
 

Se considerarmos prioritariamente esse dado socioeconômico, aos olhos da sociologia 

da reprodução, afirmando que a origem social e as lacunas socioculturais seriam as principais 

causas do fracasso escolar, ou, como afirma Bernstein (1996), que a classe social permanece 

como maior regulador na distribuição dos estudantes no que diz respeito ao sucesso e ao 

fracasso escolar, poderíamos também afirmar que dificilmente os alunos do PROEJA 

obteriam sucesso na escola.  

Uma das questões do questionário tratava da discriminação relacionada com os 

seguintes itens: gênero, idade, cor/raça/etnia, religião e situação econômica, dentre outros. As 

respostas foram emitidas por aqueles que já se sentiram de alguma forma discriminados nas 

várias situações da vida. Destacamos, mediante o quadro abaixo, a preponderância, ainda, do 

econômico, inclusive, nas relações interpessoais.  

 
Quadro 27 – Alunos quanto ao fato de já terem sido discriminados nas várias 

situações da vida  
 

Respostas Número de alunos Porcentagem sobre 
o total de 
respostas* 
 

Discriminação econômica. 
 

23 30,67% 
 

Discriminação étnica, racial ou de cor. 
 

06 8,00% 

Discriminação de gênero (por ser mulher ou por ser 
homem). 
 

03 4,00% 

Por serou ter sido identificado como homossexual / 
gay, lésbica, bissexual, travesti ou transexual. 
 

00 0,00% 

Por causa de sua religião. 
 

08 10,67% 

Por não ter religião 05 6,67% 
Por causa do local de seu nascimento (em outra 
cidade, no interior, em outra região, no exterior 
etc.). 
 

01 1,33% 

Por causa da sua idade. 
 

06 8,00% 
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Por serem portadores de deficiência física ou 
mental.  
 

06 8,00% 

Por causa de sua aparência física (gordo/a, 
magro/a, alto/a, baixo/a, etc.). 

 0,00% 

Por causa do lugar de sua moradia. 
 

03 4,00% 

Em branco 
 

10 21,33% 

Por ser aluno do PROEJA** 01 1,33% 
Fonte: Elaboração própria 
* Nessa questão, por ter sido de múltipla escolha, a porcentagem foi tirada pelo total de respostas e não, como 
nas demais, pelo total de alunos respondentes. 
** Um aluno acrescentou à resposta que já foi discriminado por ser aluno do PROEJA. 

 

Podemos observar que é alto o índice de discriminação dos alunos pelas suas 

diferenças, o que vai de encontro justamente ao que vimos defendendo nesta tese, que é a 

necessidade de se considerarem essas diferenças no processo educativo, desenvolvendo 

currículos e práticas pedagógicas docentes diversificadas. 

Com esses dados, podemos verificar que esse grupo - os alunos do PROEJA – 

apresenta um perfil diferenciado quanto às seguintes condições: são adultos; trabalhadores; 

com dificuldades econômicas e responsabilidades a cumprir no trabalho e para com a família, 

assim, com tempo reduzido para o estudo e, consequentemente, com dificuldades de acesso ao 

conhecimento científico sistematizado. As trajetórias escolares interrompidas dos alunos do 

PROEJA vêm reforçar suas condições diferenciadas. 

 

Quadro 28 – Trajetórias escolares interrompidas dos alunos 
 

Respostas Número de alunos Porcentagem sobre 
o total de 
respostas* 
 

Abandonaram o ensino regular ainda no Ensino 
Fundamental  

 34,43% 

Levaram mais de 10 anos para concluir o ensino 
Fundamental 

 11,48% 

Levaram mais de 11 anos para concluir o ensino 
Fundamental 

 18,03% 

Não conseguiram concluir o Ensino Médio  32,79% 
Fonte: Elaboração própria 
* Nessa questão, por ter sido de múltipla escolha, a porcentagem foi tirada pelo total de respostas e não, como 
nas demais, pelo total de alunos respondentes. 
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A evasão da escola regular na maioria dos casos se deu por dificuldades 

socioeconômicas: 30,43% porque não conseguiam conciliar o trabalho e o estudo e 11,59% 

porque casaram e tinham que cuidar da família.  

A realidade apresentada, apesar de sua especificidade, é a expressão da diversidade 

que, a partir da segunda metade do século XX, teve acesso à escola como resultado do 

processo de universalização do ensino. Uma escola que, por sua vez “[...] não mudou 

estruturalmente, que continuou a organizar-se da mesma forma, desenvolver o mesmo 

currículo, utilizar as mesmas estratégias metodológicas e a mesma linguagem de ação 

pedagógica, que desenvolviam enquanto instituição destinada a uma classe de público 

homogêneo e socialmente pré-selecionado” (GUIMARÃES; PACHECO, 2011, p. 02).  Fica 

posto o desafio para os sistemas educativos, considerando as dificuldades para a escola lidar 

com esse público diversificado que demanda uma nova forma de desenvolvimento do ensino, 

através de práticas pedagógicas e currículos diferenciados com vistas ao sucesso dos alunos. 

 

7.1.2 Diferença ou indiferença no PROEJA: A visão e o discurso dos Coordenadores e 

Professores 

 

Nesta seção, abordamos o pensamento dos coordenadores e professores a respeito dos 

alunos do PROEJA, mais especificamente com relação às suas “diferenças”. Os dados foram 

coletados, a partir do questionário aplicado ainda na fase da pesquisa exploratória e na 

segunda etapa da pesquisa, através de entrevistas e conversas registradas no diário de campo 

nas aulas observadas. 

O discurso dos coordenadores dos cursos técnicos em eletrotécnica, mecânica e 

refrigeração sobre a questão da diferença foi obtido através de entrevistas semiestruturadas 

antes de começarmos as observações da prática docente em salas de aulas. 

O discurso do Coordenador 01 não é muito diferente daquele dos outros professores 

do instituto, uma vez que a maioria percebe a diferença, sobretudo pela “falta de base” nas 

disciplinas científicas.   

 

“[...] é diferente do aluno do integrado (se refere aos cursos técnicos 
integrados regulares) porque os alunos do integrado chegam muito bem.” 
“Ele é diferente, né. Claro que ele é diferente em função do embasamento 
que ele não tem. E pelo jeito ele não tem tempo nem muito interesse em ter 
esse embasamento.” (Entrevista – Coordenadores C01) 
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Nesse sentido, o Coordenador 02 tem uma percepção diferenciada, positiva e 

compreensiva sobre a “falta de base” dos alunos do PROEJA 

 

“Ele é um aluno que precisa de uma atenção maior.” “Eles são bem 
esforçados. Por eles já terem deixado passar uma oportunidade no passado, 
eles sentiram na pele as conseqüências disso, de não ter estudado no 
passado, então eles voltam já não querendo repetir de novo” (Entrevista – 
Coordenadores C02) 
 
 

 O Coordenador 03 afirma não ver diferença entre o aluno do PROEJA e os demais 

alunos da instituição, mas posteriormente afirma: “Essa diferença vem lá atrás, né. Veja bem, 

eu não considero muito que o aluno... ele não é diferente do outro (dos outros cursos), a 

oportunidade é que foi diferente para ele [...]” (Entrevista – Coordenadores C03) A nosso ver, 

esse coordenador compreende que a diferença está relacionada com a realidade 

socioeconômica e cultural. 

 Questionados sobre a diferença entre ministrar aulas nas outras modalidades e no 

PROEJA, para os jovens e adultos, as opiniões dos professores se dividiram. 

 

Quadro 29 - A diferença entre ministrar aulas no curso regular e no PROEJA 

Respostas Número de professores Porcentagem sobre o 

total de questionários 

Falta de base dos alunos/nível inferior do 
PROEJA 

09 45% 

Alunos do PROEJA são mais interessados 02 10% 

Alunos do PROEJA são mais desinteressados 01 5% 

Não veem diferença entre as duas modalidades 04 20% 

Veem pouca diferença entre as duas 
modalidades 

03 15% 

Em branco 01 5% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como podemos observar, 60% dos respondentes afirmam que de alguma forma 

existem diferenças, seja pela falta de base dos alunos (a maioria), seja pela questão do 

interesse/desinteresse. Outros 35% não veem diferença ou veem pouca diferença. 

O fato é que, independente de os docentes afirmarem que existe ou não diferença em 

sua forma de ensinar no PROEJA, constatamos a partir dos dados coletados, e por estudos e 

pesquisas, que essa diferença existe. De acordo com Souza (2007), os alunos do (PRO)EJA 
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têm características próprias. São adultos que tiveram possibilidade(s) de socialização na 

escolarização quando crianças, porém, por vários e distintos motivos não, a concluíram.  

Quase metade dos professores respondentes afirmaram que a principal diferença se 

deve à falta de base dos alunos do PROEJA, que chegam à escola com muitas deficiências, 

com baixo nível de entendimento e compreensão, o que demanda um ritmo lento e 

diferenciado por parte do docente. Um professor explica da seguinte forma: “É como voar 

num jato com a turma dos demais cursos técnicos, que tem melhor preparo, e voar num 

monomotor (cai-cai) que não tem estabilidade e com combustível batizado” (Questionário – 

professores P03). Fica claro na fala do professor P03 que, com os alunos do PROEJA, o ritmo 

e o tempo pedagógico têm que ser diferenciados.  

Encontramos respaldo para interpretar essa questão em estudos de Costa (2008) 

quando discute a questão da diferença e argumenta que a prática pedagógica escolar cotidiana 

se ressente de uma discussão e abordagem que contemplem esse fenômeno da proliferação da 

diferença em suas complexidades e variedades. E afirma que, para muitos professores que têm 

ânsia pela normalização, a diferença é insuportável, ingovernável e perturba a ordem. 

O depoimento dessa autora nos mostra como ainda está arraigada, isto é, naturalizada 

a concepção de prática pedagógica dentro de uma visão de cultura monolítica, cujo trato 

metodológico se resume numa alternativa teórico-metodológica de uniformização, por ser 

mais fácil. Nesse sentido, questionamos: O que impede os professores de realizarem 

constantes buscas de alternativas teórico-metodológicas diferenciadas para fazê-los aprender 

em novas relações pedagógicas, tomando por base os seus diferentes ritmos e tempos 

pedagógicos, lógicas cognitivas, culturas e bases de socialização? Como acolher 

pedagogicamente os (as) alunos(as) nas suas diferenças com diferentes processos formativos e 

de ensino? Como produzir um caldo efervescente de culturas na sala de aula e facilitar trocas 

enriquecedoras para todos e para a construção de discursos pedagógicos específicos na ação? 

Como realizar recontextualizações dos conhecimentos científicos na relação com o discurso 

pedagógico e a cultura desses alunos na ótica educativa e de ensino? Como construir uma 

metodologia nos Cursos do PROEJA com base na diferença e fazê-los aprender de modos 

diferentes? Como promover a interculturalidade entre eles e construir um saber pedagógico 

novo na ação?  

A partir dessas questões, dá para se entender como é difícil trabalhar com diferenças 

(aparentemente detectadas), uma vez que elas podem ser negadas/silenciadas na prática 

pedagógica, já que demandam, na ação pedagógica, a construção de uma nova alternativa 

teórico-metodológica na sua prática. 
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Essas perguntas levantadas são formas de penetrar na prática pedagógica dos 

professores quando atuam em determinadas relações pedagógicas na Instituição, os quais têm 

ainda a tendência de olhar a diferença como insuportável, “ingovernável” e que “perturba a 

ordem”. Assim, terminam por continuar aderindo a uma pedagogia visível, tão estudada por 

Bernstein (1996), a qual, mesmo que haja mudanças no nível instrumental, não afeta a lógica 

de uma prática que atenta para as diferenças, em contraposição à pedagogia invisível que dá 

uma maior abertura para articular as diferenças como uma tônica central dessa pedagogia.  

 Assim, Costa (2008) nos faz refletir sobre o fato de que não basta reconhecer as 

diferenças do ponto de vista da normatização, mas nas salas de aula realizar ações que as 

incluam, e não o contrário. 

  

O refinamento das pedagogias, com seus cada vez mais minuciosos 
escrutínios e cartografias, ao mesmo tempo que tem invocado e 
providenciado uma legislação que acolhe a diferença em processos 
inclusivos na escola, tem também visibilizado um numeroso conjunto de 
“outros”. Como a diferença não é uma marca no sujeito, mas algo que se 
constitui nas formas de “olhar”, o aprimoramento das técnicas de ver, das 
lentes dos especialistas, e a proliferação de óticas possibilitadas pela 
sociedade da mídia e do espetáculo, vêm permitindo apreciar um sempre 
crescente contingente de “outros”, antes invisíveis. Aliás, enxergar, marcar, 
classificar e retirar da sala de aula essas diferenças emergentes, que 
perturbam a velha ordem da escola moderna, tem sido uma das estratégias 
adotadas pelas professoras e professores para poder controlar e civilizar um 
grupo menor de alunos “normais” que permanecem acomodados em suas 
carteiras (COSTA, 2008, p. 494-495). 

 

Em menor medida, 10% dos professores afirmam que a diferença se dá porque é 

melhor trabalhar com alunos do PROEJA, pois eles são mais interessados.  

Outros 20% dos respondentes afirmam não ver diferença entre as duas modalidades de 

cursos. Porém, destes, 10% afirmaram na questão subsequente, contraditoriamente, que as 

suas dificuldades como docentes se dão em função da falta de base/conhecimento dos alunos 

para acompanhar as aulas, assim como os 15% que dizem ver pouca diferença. Isso os coloca 

junto aos 45% que afirmam existirem diferenças entre os alunos do PROEJA e os demais 

alunos e com isso diferenças em suas formas de ensinar. 

Apenas 5% dos docentes não emitiram opinião sobre esse item, pois faz pouco tempo 

que ministram aulas no PROEJA.  

De acordo com o exposto pelos docentes, comparando os alunos do PROEJA aos 

demais alunos da instituição, a principal diferença está relacionada ao nível de conhecimento 

com que estes chegam ao IFPE. Essa é a compreensão de todos. Então, se a diferença existe e 
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há o reconhecimento por parte dos docentes, estes teriam que realizar um trabalho 

“diferenciado”, que tivesse como norte a igualdade social.  

O reconhecimento, segundo Bernstein (1996), já é um grande passo para a realização. 

O reconhecimento da diversidade já é um passo para permitir a emergência de novas práticas 

políticas, de novas práticas pedagógicas. Porém não se pode trabalhar da mesma forma com 

“diferentes”, sob o risco de não se darem a todos, igualmente a mesma condição e os mesmos 

direitos. Santos e Nunes (2003, p. 56), tratando de diferença e igualdade, afirmam que “as 

pessoas e os grupos sociais têm o direito a serem iguais quando a diferença os inferioriza e  

direito a serem diferentes quando a igualdade os descaracteriza.”  

No entanto, mesmo concordando que é a falta de base a principal característica que 

diferencia esses alunos, alguns docentes afirmam, sobre a forma de trabalhar com os alunos, 

que “não veem diferença” e outros afirmam que “veem pouca diferença”. Desse modo, 

compreendemos que os professores “não fazem diferente”. Assim observamos enquanto 

questionávamos se os docentes trabalhavam com o PROEJA, antes de lhes entregar o 

questionário, que alguns pensavam muito antes de responder e outros checavam seus horários 

para se certificar. Tal atitude nos deu “a impressão” de que para estes as aulas são 

desenvolvidas da mesma forma para as diferentes modalidades de cursos na instituição, 

independente do perfil dos alunos.  Então, se os alunos do PROEJA chegam à escola sem os 

requisitos básicos para a compreensão dos conteúdos a serem trabalhados no nível médio, 

conforme afirmam os professores, decerto os docentes não deveriam trabalhar da mesma 

forma. E, se de fato trabalharem pedagogicamente sem considerar as dificuldades dos alunos, 

entre outros condicionantes, poderão estar contribuindo para sua evasão e, assim, para sua 

não inclusão escolar e/ou social.  

Em se tratando de exclusão/inclusão, Candau (2006, p. 52) chama a atenção para o 

fato de que o discurso da inclusão presente nos processos educacionais, muitas vezes, 

obscurece a exclusão quando “a presença dos ‘outros’, dos diferentes, em sua pluralidade de 

identidades, nos contextos educativos se dá sem que nenhuma outra mudança seja 

introduzida; ao contrário, tudo permanece ‘o mesmo’”.  

Em pesquisa realizada no IFPE - Campus Recife, a aluna da Especialização em 

PROEJA, Bantim (2008, p. 18), concluiu, após entrevistar alunos do PROEJA, que “a 

problemática maior da não permanência do aluno Proeja na sala de aula está relacionada à 

dificuldade de acompanhamento dos conteúdos pelos alunos, sendo este como o principal 

motivo da evasão escolar.”  
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 O aluno do PROEJA é um aluno diferenciado devido sua à história de vida e ao 

percurso escolar interrompido na maioria das vezes, conforme é indicado nas Diretrizes 

Curriculares para a EJA 

 

O importante a se considerar é que os alunos da EJA são diferentes dos 
alunos presentes nos anos adequados à faixa etária. São jovens e adultos, 
muitos deles trabalhadores, maduros, com larga experiência profissional ou 
com expectativa de (re)inserção no mercado de trabalho e com um olhar 
diferenciado sobre as coisas da existência, que não tiveram diante de si a 
exceção posta pelo art. 24, II, c. Para eles,  foi a ausência de uma escola ou a 
evasão da mesma que os dirigiu para um retorno nem sempre tardio à busca 
do direito ao saber. Outros são jovens provindos de estratos privilegiados e 
que, mesmo tendo condições financeiras, não lograram sucesso nos estudos, 
em geral por razões de caráter sócio-cultural. Logo, aos limites já postos pela 
vida, não se pode acrescentar outros que signifiquem uma nova 
discriminação destes estudantes [...] (BRASIL, 2000, p. 32). 

  

Para uma formação sólida, os alunos do PROEJA demandam um tratamento e 

metodologia diferenciados. Segundo Ferreira, Oliveira e Cezarino (2008, p. 08), em pesquisa 

realizada no curso PROEJA do IFES – Campus Vitória-ES, o atendimento a esse segmento da 

população pelos IFEs vem exigindo dos docentes 

 

pensarem estratégias adequadas, avaliarem suas práticas, abrirem-se às 
trocas com os seus pares e, principalmente, considerarem os conhecimentos 
trazidos por seus alunos, das experiências do mundo do trabalho, como as 
principais referências, a partir das quais poderão avançar na construção de 
novos conhecimentos. No entanto, a criação de estratégias para efetivar a 
valorização desses conhecimentos, desafia a pesquisa e a lógica de 
organização curricular. 

 

Pretendemos argumentar no sentido de que muitas estratégias e saberes deverão ser 

mobilizados pelos docentes, seja no exercício da profissão ou no processo de formação, a fim 

de atender às condições de aprendizagem dos discentes. Nesse sentido, concordamos com 

Cunha (2004, p. 41) quando afirma que 

 

[...] precisamos assumir que a docência é uma atividade complexa, que exige 
tanto uma preparação cuidadosa, como singulares condições de exercício, o 
que pode distingui-la de algumas outras profissões. Ou seja, ser professor 
não é tarefa que qualquer um faz, pois a multiplicidade de saberes e 
conhecimentos que estão em jogo na sua formação, exige uma dimensão de 
totalidade, que se distancia da lógica das especialidades, tão cara a muitas 
outras profissões, na organização taylorista do mundo do trabalho. [...]  
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Embora os professores respondentes reconheçam que os alunos chegam à instituição 

sem base, quando questionados sobre quais as dificuldades como docentes nos cursos técnicos 

do PROEJA, a maioria (80%) afirma não ter dificuldades.  

 

Quadro 30 - As dificuldades dos docentes em ministrar aulas no PROEJA 

Respostas Número de professores Porcentagem sobre o 

total de questionários 

Não têm dificuldades 16 80% 

Têm dificuldades 04 20% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Dos respondentes, 80% afirmaram não ter dificuldades, 30% responderam que não 

conseguem desenvolver bem o trabalho docente. Os outros 50% disseram que a dificuldade 

não é deles, mas dos alunos que apresentam deficiência de conhecimentos básicos.  

Já dos 20% dos docentes que afirmaram ter dificuldades, 15% atribuíram suas 

dificuldades à ausência de capacitação adequada para os docentes, conforme afirma um dos 

professores: “não sei como trabalhar com eles” (Questionário – professores P18). E os outros 

5% justificaram que a sua dificuldade consiste nas turmas inicias com muitos alunos, o que 

dificulta o trabalho pedagógico.  

A grande maioria dos professores, afirma não ter dificuldades. Será porque acham que  

aos alunos do PROEJA deve-se ensinar da mesma forma? Ou porque retiram de si a 

responsabilidade pelo ensino-aprendizagem nos cursos do PROEJA, por “culpa” dos alunos 

que chegam à escola sem base? Assim sendo, poderíamos inferir que eles ensinam da mesma 

forma que ensinam no curso regular, não se preocupando com as diferenças dos alunos. Tudo 

indica que eles não compreendem a complexidade da prática pedagógica na proposta do 

PROEJA, com destaque para a especificidade da EJA como princípio metodológico. Assim, 

 

[...] importa destacar a característica plural da EJA, pois lida com diferentes 
estilos cognitivos e de aprendizagens, situação complexa em si para a 
organização do processo pedagógico e para a formação de professores que 
atuam nesse campo (FERREIRA, OLIVEIRA, CEZARINO, 2008, p. 05). 
 
 

O fato de alguns professores afirmarem que não têm dificuldades em ministrar aulas 

para os alunos do PROEJA e que, consequentemente, não mudaram suas práticas pedagógicas 

certamente está relacionado à forma como eles estão recontextualizando a política. Ou seja, 
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nos textos, nos documentos da política do PROEJA, está posta a ideia de que os alunos da 

EJA são alunos com especificidade própria e que, para tanto, demandam prática pedagógica 

diferenciada. E, pelo exposto, os professores estão tendo dificuldades de atender a essa 

prerrogativa.  

Considerando essa realidade, na qual a maioria dos professores do PROEJA reconhece 

que a falta de base é a principal diferença dos alunos, mas, ao mesmo tempo, afirma que não 

tem dificuldades em sua prática docente, é que, na próxima parte deste capítulo, discutiremos 

sobre como vem se desenvolvendo a formação continuada para os professores do PROEJA. 

 

PARTE II  

 

7.2 A formação continuada de professores para o PROEJA no IFPE - Campus Recife 

 

 Nesta segunda parte do capítulo, descreveremos e analisaremos como se desenvolveu 

a formação continuada para os professores do PROEJA no IFPE – Campus Recife. A maior 

parte dos dados apresentados foi coletada ainda na pesquisa exploratória, quando buscávamos 

conhecer o referido processo formativo e quando a formação continuada se constituía em 

nosso objeto de estudo. A título introdutório da seção, importa relembrar alguns aspectos já 

discutidos e/ou apresentados anteriormente.  

O PROEJA foi instituído em junho de 2005 e em 2006 sofreu algumas alterações que 

o reestruturou através do Decreto n° 5.840/2006. Porém, desde sua versão original, a 

preocupação com a formação dos professores era tida como alvo prioritário na implantação da 

política. 

De acordo com o Documento Base do PROEJA (BRASIL, 2006b), a formação dos 

docentes deveria se desenvolver em dois níveis: um programa de formação continuada sob a 

responsabilidade das instituições proponentes; e programas de âmbito geral, fomentados ou 

organizados pela SETEC/MEC. 

Nesse sentido, os esforços conjuntos entre a SETEC/MEC e o IFPE – Campus Recife 

(então CEFET-PE) possibilitaram que fossem desenvolvidas algumas ações na instituição, as 

quais analisaremos nas seções que seguem. Foram elas: cursos de especialização em nível de 

pós-graduação lato sensu, cursos de capacitação de 120h e Seminários PROEJA. 
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7.2.1 Os cursos de Especialização (Pós-Graduação Lato Sensu) 

  

 As orientações para a formatação ou o desenho curricular do Curso de Especialização 

em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos - Pós-Graduação Lato Sensu (doravante chamado de especialização em 

PROEJA) foram elaboradas pela SETEC/MEC através do documento “Capacitação de 

Profissionais do Ensino Público para atuar na Educação Profissional integrada à Educação 

Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – Propostas Gerais para Elaboração 

de Projetos Pedagógicos de Curso de Especialização”. 

 O referido documento defende a consolidação de uma política de formação continuada 

dos profissionais que atuam nos cursos PROEJA: docentes, técnicos administrativos e 

gestores educacionais, considerando ser esta 

  

“uma das maneiras fundamentais para se mergulhar no universo das 
questões que compõem a realidade desse público, de investigar seus 
modos de aprender de forma geral, tendo em vista compreender e 
favorecer lógicas e processos de sua aprendizagem no ambiente 
escolar.” (BRASIL, 2006c, p. 7-8) 
 

 O Programa de Formação de Professores – curso de especialização - fundamenta-se 

nos seguintes pressupostos: 

 

a) A necessidade de formação de um novo profissional que possa atuar na 
educação profissional integrada a educação básica na modalidade EJA como 
docente-pesquisador; gestor educacional de programas e projetos; e 
formulador e executor de políticas públicas; 

b) 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; 

c) Espaço para que os cursistas possam compreender e aprender uns com os 
outros, em fértil atividade cognitiva, emocional, contribuindo para a 
problematização e produção do ato educativo com uma perspectiva sensível, 
com a qual a formação continuada de professores nesse campo precisa lidar. 
(BRASIL, 2006c, p. 7-8) 

 

 Assim, em 2006, o Ministério da Educação deu início ao fomento  à oferta de cursos de 

especialização em nível de pós-graduação lato sensu. As instituições apresentaram suas 

propostas segundo a orientação do MEC. Os projetos aprovados deram às instituições a 

condição de realizar os cursos de especialização como parte da formação continuada para os 
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docentes do PROEJA. Esses cursos, segundo o documento orientador do MEC, têm a 

finalidade de  

 

construir um quadro de referência e sistematizar concepções e práticas 
político-pedagógicas e metodológicas que orientem a implantação, 
implementação e monitoramento do Programa, garantindo a elaboração do 
planejamento das atividades do curso, a avaliação permanente do processo 
pedagógico e a socialização das experiências vivenciadas pelas turmas. 
(BRASIL, 2006c, p. 04)  
  

Os cursos de especialização vieram a constituir esforços de formação continuada para 

os docentes das instituições proponentes, formação essa que se fundamenta na “escassez, na 

formação superior, em especial naquela voltada para o magistério, da abordagem de temas 

que contemplem as questões que permeiam o Proeja. [...]” (BRASIL, 2006c, p. 08).  

Nesse sentido, deu-se início, em 2006, ao curso de Especialização em Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio na Modalidade Educação de 

Jovens e Adultos59 oferecido pela Diretoria de Pesquisa do CEFET-PE, atendendo aos 

professores de instituições de ensino públicas federais, estaduais e municipais. 

A orientação é que os cursos de especialização tenham carga-horária total mínima de 

360 horas distribuídas em atividades teóricas e práticas, individuais ou em grupos, seminários, 

etc. E, para a conclusão faz-se necessário um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). No 

CEFET-PE, a carga-horária total das disciplinas é de 362 horas acrescidas de 120 horas de 

Trabalhos de Conclusão de Curso, perfazendo um total de 482 horas, conforme matriz 

curricular abaixo. 

 

Figura 04 – Matriz curricular do Curso de Especialização em Educação Profissional 
Integrada à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Pós-

Graduação Lato Sensu) 
 

Período execução: Agosto/2007 a Dezembro/2008. 
 

 
Componentes Curriculares 

Eixo 1: Concepções e princípios da educação profissional, do ensino médio e da educação de jovens e adultos 
Fundamentos sociohistóricos da escolarização 30 horas 
Abordagens Psicológicas da construção do conhecimento na educação escolar  30 horas 

Total 60 horas 
Eixo 2: Políticas, Legislação Educacional e Gestão Democrática 
Políticas e Legislação da Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade 30 horas 

                                                 
59 Modificado depois para Especialização em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 
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Educação de jovens e Adultos 
Gestão Pública e Projeto Político Pedagógico 30 horas 
Educação Inclusiva 16 horas 

Total 76 horas 
Eixo 3: Concepções curriculares em Educação Profissional  e na Educação Básica Modalidade Educação de jovens 

e Adultos 
Currículo, sociedade e a organização escolar do conhecimento 20 horas 
Currículo Integrado e mundo do trabalho 30 horas 

Total 50 horas 
Eixo 4: Didáticas na Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e 

Adultos 
Multiculturalidade e educação ambiental, ética e cidadania  24 horas 
Perspectivas de didáticas integradoras 30 horas 
Saberes docentes e avaliação formativa na Educação Integrada 30 horas 
Atendimento socioeducativo a jovens e adolescentes em conflito com a lei 14 horas 

Total 98 horas 
Eixo 5: Teoria e Prática da pesquisa em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade 

Educação de Jovens e Adultos  
Metodologia da Pesquisa 30 horas 
Pesquisa e prática educativa com recursos tecnológicos  24 horas 
Prática de Leitura e Produção de texto 24 horas 

Total 78 horas 
CARGA HORÁRIA TOTAL DAS DISCIPLINAS 362 horas 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 
Atividades Individuais de Pesquisa  
Construção do projeto de Pesquisa (com orientação)  
Realização da pesquisa (com orientação)  
Apresentação do TCC  

SEMINÁRIOS  
Tópicos Especiais em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade 
Educação de Jovens e Adultos 

 

Vivências, laboratórios e oficinas de relações humanas  
CARGA HORÁRIA DO TCC 120 HORAS 
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 482 HORAS 
Fonte: Plano de Trabalho do Curso de Especialização em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Pós-Graduação Lato Sensu) /2007. 
 

 
Uma breve análise da matriz curricular do curso nos permitiu reconhecer que o mesmo 

poderia proporcionar aos professores conhecimentos e saberes relacionados ao exercício do 

magistério, às questões pedagógicas, ao ensino integrado da educação profissional com a EJA 

na perspectiva multicultural, os quais, a nosso ver, somados aos saberes da experiência no 

exercício da docência, contribuiriam para a constituição de suas identidades docentes.  

O primeiro passo após a aprovação do curso com as exigências do MEC foi a seleção 

de docentes60 para a formação dos formadores. Ou seja, dos docentes da Especialização que 

                                                 
60 O projeto deverá conter a indicação do nome e da titulação de cada integrante do Corpo Docente do curso, 
experiência acadêmica e profissional e forma de contratação. Na escolha do corpo docente, a instituição ofertante 
deverá atender aos critérios relativos à titulação e ao perfil profissional. Os professores selecionados para a 
docência nos cursos assumem o compromisso de participação em atividades que precedam e concluam o 
desenvolvimento dos referidos cursos de especialização. (BRASIL, 2006c)  
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iriam ministrar aulas aos professores do IFPE que, por sua vez, iriam ministrar aulas no 

PROEJA.  

Posteriormente, foi realizada a seleção para os alunos da Especialização – a prioridade 

seria para os professores do IFPE. Segundo documento orientador, cada polo61 deveria ofertar, 

no mínimo, uma turma presencial de 35 (trinta e cinco) alunos. O IFPE abriu 40 (quarenta) 

vagas, conforme o Edital n° 01/2006. 

 

Quadro 31 – Distribuição de vagas para a 1ª turma do Curso de Especialização 

Turma CEFETPE 
Outras IFETs 

de PE 
Rede Estadual Municípios 

Agosto / Março 12 13 10 05 
Fonte: Edital Nº 01/2006 do CEFET-PE 
* As vagas que não forem preenchidas pelos inscritos em uma determinada categoria, serão remanejadas, 
obedecendo-se a classificação geral 
 

 No primeiro edital, o público alvo eram: “profissionais com curso superior que 

trabalhem nas Redes Públicas de Ensino e atuem na Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio e/ou na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou que venham atuar nos 

projetos pedagógicos que integrem esses cursos, tais como o Proeja.” (BRASIL, 2006c, p. 

02).  

 Feita a divulgação do edital de seleção, prioritariamente na rede federal, a demanda de 

docentes do IFPE não atingiu as expectativas. Apenas 05 professores e uma técnica da 

instituição se inscreveram. Assim sendo, as vagas sobressalentes foram preenchidas por 

professores das redes estadual e municipal. Essa situação se repetiu nas turmas subsequentes, 

em 2007 e 2008, conforme o quadro abaixo.  

 

Quadro 32 – Professores e Técnicos do IFPE que participaram dos cursos de 
Especialização e PROEJA 

 

Ano/alunos Professores 
matriculados 

Professores que 
concluíram 

Técnicos 
matriculados 

Técnicos que 
concluíram 

                                                 
61 Um pólo pode ser constituído: i) por uma única instituição da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica; ii) pelo consórcio ou parceria entre mais de uma instituição da Rede Federal; iii) pelo consórcio ou 
parceria de instituições da Rede Federal com universidades federais e/ou estaduais ou outras instituições de 
educação superior; iv) por universidades federais e/ou estaduais. A distribuição de pólos pelo país dar-se-á por, 
no mínimo, um pólo em cada meso-região de abrangência de um Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia. Nos estados em que não há instituição federal de educação profissional e tecnológica em 
funcionamento ou onde a demanda justificar, o pólo poderá constituir-se pela articulação da Secretaria de Estado 
da Educação ou de Ciência e Tecnologia, quando for o caso, com uma instituição de educação superior. 
(BRASIL, 2006c)  
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2006 09 02 01 01 

2007 05 02 - - 

2008 06 06 - - 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em 2006 consideramos todos os professores da rede federal no Estado de 

Pernambuco. Dos 09 (nove) matriculados, 04 eram professores do CEFET-PE; 03 (três), da 

Escola Agrotécnica Federal de Barreiros (EAFB-PE) e 02 (dois) da Escola Agrotécnica 

Federal de Vitória de Santo Antão (EAFVSA). Fora estes, no âmbito da rede federal, ainda 

participaram do curso 02 (dois) professores do Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Alagoas CEFET-AL. Nos anos subsequentes, os participantes foram professores do IFPE.  

Pelo exposto, podemos afirmar que a quase totalidade dos professores do IFPE que 

ministram aulas no PROEJA não participaram dos cursos de especialização. Vale ressaltar 

que, desses professores que participaram, alguns não ministravam aulas aos alunos do 

PROEJA, como é o caso da primeira turma em que 03 (três) professores eram de educação 

física. Esses professores realizaram o curso para obter progressão funcional, pois ainda não 

tinham pós-graduação.  

Temos que admitir que houve um movimento institucional no sentido de promover as 

ações propostas pela política no que tange à formação de professores. No entanto, os 

professores não se interessaram e não participaram dos momentos formativos. O fato de não 

ter havido interesse por parte dos docentes do antigo CEFET-PE se explica em razão de 

muitos motivos por eles elencados no questionário aplicado na fase exploratória da nossa 

pesquisa.  

 

Quadro 33 - Por que os docentes não participaram do curso de especialização em 
PROEJA? 

 
Respostas Número de professores Porcentagem sobre o 

total de questionários 
Não foram orientados para tal fim 02 10% 
Acha que deve ser muito bem aplicado para 
professores do Estado, não para os do IFPE – 
Campus Recife 

01 05% 

Já tinha duas especializações, mestrado e 
doutorado 

01 05% 

Estavam de licença para o doutorado 03 15% 
Não tem dificuldades no PROEJA 01 05% 
Não foi informado sobre as duas turmas 
anteriores 

01 05% 
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Ainda estão terminando a graduação 02 10% 
Não houve oportunidade, mas está inscrito na 
próxima turma 

01 05% 

Está fazendo mestrado 01 05% 
Encontrava-se ocupado com convênios do 
IFPE – Campus Recife 

01 05% 

Não tinham tempo, pois davam aulas no 
sábado 

02 10% 

“Pois o curso tem sido utilizado para 
melhoramento salarial” 

01 05% 

Porque é professor substituto 01 05% 
Porque faz doutorado e as aulas não são 
direcionadas para a prática pedagógica  

01 05% 

Porque acha que precisam de doutorado, não 
de especialização 

01 05% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Apesar de a formação continuada dos professores do IFPE ter como característica 

cursos de pós-graduação, conforme identificou Lima (2005) em sua pesquisa de mestrado, o 

não interesse pela especialização em PROEJA dos professores da instituição já era previsto, 

considerando que a maioria dos professores já tem cursos nesse nível de ensino 

(GUIMARÃES, 2008). Sem contar que as aulas são realizadas nas sextas-feiras (tarde e noite) 

e nos sábados (o dia todo), o que desmotivou mais ainda, por reduzir o tempo livre, de 

descanso e lazer da grande maioria dos docentes que trabalham num regime de 40 horas 

semanais com dedicação exclusiva. 

O desinteresse dos professores pode ser justificado também pelo fato de a maioria 

deles (80% dos que responderam ao questionário) afirmar que não tem dificuldades na sua 

prática pedagógica com os alunos do PROEJA, considerando que, segundo eles, as 

dificuldades são dos alunos que chegam “sem base” à instituição. Com isso, os professores 

retiram de si a responsabilidade pela aprendizagem, colocando no “sistema”, na política e nas 

dificuldades cognitivas dos alunos as causas do insucesso escolar. 

Considerando essa realidade e com vistas a melhor atender ao público alvo do 

Programa de Formação de professores para o PROEJA - os professores que ministravam aulas 

nos cursos PROEJA (antigo CEFET-PE) e unidades descentralizadas no interior do Estado -, 

a partir de 2007, novas modalidades de formação continuada foram desenvolvidas. 
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7.2.2 Cursos de Formação PROEJA 

 

O IFPE participou da concorrência, em 2007 através da “Chamada Pública nº 

002/2007- Formação PROEJA” que tinha o seguinte objetivo: fomentar a realização de cursos 

de formação continuada de docentes e gestores para o PROEJA – FORMAÇÃO. Os cursos 

poderiam ser ofertados: por escolas da Rede Federal, com reserva de vagas para docentes e 

gestores da Rede Estadual ou Distrital; pelos Sistemas de Educação Estaduais e Distrital em 

parceria com a Rede Federal, com Universidades Federais ou com Universidades Estaduais, 

com reserva de vagas para docentes e gestores da Rede Federal. (BRASIL, Chamada Pública 

nº 002/2007. Formação Proeja, p. 01). 

Após a aprovação do edital com oferta para 2008, o CEFET-PE através da 

Coordenação de Projetos Educacionais (CPED), desenvolveu ações visando à implantação do 

Curso de Formação Continuada de Docentes e Gestores para o PROEJA. O referido curso 

tinha a seguinte finalidade: 

 

Os cursos deverão promover a realização de seminários e oficinas de 
sensibilização para discussão da integração curricular, metodologia de 
ensino e de aprendizagem de jovens e adultos ou outros temas necessários à 
preparação de docentes e gestores para expansão da oferta de matrículas de 
Educação Profissional Integrada com Educação Básica na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos – PROEJA em escolas da Rede Federal ou 
nas escolas públicas da Rede Estadual ou Distrital, em consonância com o 
Compromisso Todos pela Educação e o Plano de Desenvolvimento da 
Educação – PDE. (BRASIL, Chamada Pública nº 002/2007 - Formação 
PROEJA, p. 1-2). 

 

Os cursos de formação - PROEJA, com carga-horária de 120h a 240h, configuraram-

se como cursos de aperfeiçoamento e deveriam ser ofertados pela Rede Federal ou pela Rede 

Estadual e Distrital, em módulos de 40 horas e estruturados em um mínimo de 3 (três) e no 

máximo de 6 (seis) módulos, variando,  portanto, de 120 (cento e vinte) a 240 (duzentos e 

quarenta) horas de capacitação, conforme a necessidade de cada projeto de curso (BRASIL, 

Chamada Pública nº 002/2007- Formação PROEJA, p.2), e organizados da seguinte forma: 

 
Figura 05 - Curso de Formação PROEJA - 2008 

 

Componentes Curriculares 
Políticas e Legislação da Educação Profissional Integrada à Educação Básica na 
Modalidade Educação de Jovens e Adultos – 20h 
Currículo, sociedade e a organização escolar do conhecimento – 16 
Fundamentos sociohistóricos da Educação de Jovens e Adultos -  20 
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Fonte: Chamada Pública nº 002/2007- Formação PROEJA 

 

Os componentes curriculares do curso de aperfeiçoamento, assim como os do curso de 

especialização, se apresentam proporcionando uma ampla discussão sobre a modalidade 

integrada PROEJA, ressaltando aspectos pedagógicos fundamentais ao trabalho docente. 

Os professores que ministraram aulas no curso de aperfeiçoamento foram da própria 

instituição, aqueles que de alguma forma tinham relação com a formação de professores, seja 

por terem realizado cursos de mestrado ou doutorado em educação, seja por terem formação 

pedagógica e experiência na área (técnicos e pedagogos). 

Foram oferecidas três turmas: uma no Campus Recife e outra no Campus Pesqueira - 

para professores e técnicos do IFPE; e uma para professores e técnicos do CODAI62 – 

UFRPE.  

 

Quadro 34 - Professores e Técnicos do IFPE que participaram dos cursos de 
Aperfeiçoamento em PROEJA em 2008 

 

Turmas/alunos Professores 
matriculados 

Professores que 
concluíram 

Técnicos 
matriculados 

Técnicos que 
concluíram 

Recife 02 - 01 - 

Pesqueira 05 05 01 01 

Fonte: Elaboração própria 

 

Mais uma vez, a oferta dos cursos sob a forma de formação continuada não foi 

valorizada pelos professores da instituição, embora conste nos relatórios que os referidos 

cursos foram desenvolvidos de forma satisfatória, contribuindo para o trabalho pedagógico do 

professor nos cursos do PROEJA. 

 

O Curso de Formação para Docentes e gestores em PROEJA formação 
PROEJA ofereceu, entre maio e dezembro de 2008, três turmas, sendo duas 
no CEFET-PE (Recife e Pesqueira) e uma no CODAI (Instituição 
Associada). Ao todo, 67 servidores trabalhadores em educação receberam 
formação acerca das especificidades do trabalho educativo com educação 
profissional integrada à educação de jovens e adultos. Os cursos foram 

                                                 
62 Não conseguimos obter os dados sobre a turma oferecida para professores e técnicos do CODAI. 

Currículo Integrado e mundo do trabalho – 16 
O Proeja no Projeto Político Pedagógico – 08 
Andragogia – 16 
Perspectivas de abordagem do trabalho, ciência e cultura na formação do trabalhador - 08 
Perspectivas de didáticas integradoras -  08 
Saberes docentes e avaliação formativa na Educação Integrada – 08 



198 
 

realizados a contento e contribuíram para que o trabalho educativo do 
CEFET–PE se expandisse para a formação de curta duração (120 horas) em 
PROEJA, tanto no que se refere aos profissionais da casa quanto a outros 
servidores da rede federal e das outras redes públicas de ensino: estadual e 
municipal. (BRASIL, 2008b, p.24 – grifo nosso) 

  

Podemos considerar que, se os referidos cursos foram realizados a contento, foram-no 

no atendimento aos professores das redes estadual e municipal, tendo em vista que, dos sete 

professores que se matricularam da rede federal, apenas cinco o concluíram; e dos dois 

técnicos que se matricularam, apenas um concluiu o curso. 

Os cursos de aperfeiçoamento não foram oferecidos após o ano de 2008.  

 

7.2.3   I Seminário Diálogos PROEJA 

Os Diálogos PROEJA são encontros microregionais, realizados pelas instituições 

federais, para atender à equipe técnica, aos docentes e aos estudantes dos cursos PROEJA.  

Esses encontros foram pensados a partir da análise de dados levantados no projeto de Inserção 

Contributiva63 e tinham como objetivos: 

1. Facilitar, motivar e estimular a troca de experiências; 
2. Discutir e encaminhar propostas para superação dos desafios pedagógicos 
do PROEJA na micro-região; 
3.  Apresentar e expor os trabalhos da especialização PROEJA; 
4. Apresentar e expor os trabalhos desenvolvidos no projeto PROEJA 
CAPES/SETEC; 
5. Integrar várias ações PROEJA realizadas nas instituições federais; 
6. Divulgar o PROEJA para estados, municípios e entidades interessadas; 
7. Viabilizar o encontro dos estudantes PROEJA da micro-região. 

 

No IFPE (antigo CEFET-PE ), o Seminário Diálogos PROEJA ocorreu entre os dias 

23 e 24 de outubro de 2008. O evento objetivou discutir os desafios postos à Educação 

Profissional Integrada à Educação Básica na modalidade EJA como política de inclusão 

dentro da realidade do CEFET-PE e das demais Instituições das Redes Federal, Estadual e 

Municipal do Estado de Pernambuco.  

                                                 

63 O projeto de Inserção Contributiva foi criado pela Coordenação Geral de Políticas de Educação Profissional e 
Tecnológica no intuito de diagnosticar a situação dos cursos PROEJA em algumas  instituições federais, 
procurando identificar as causas do alto índice de abandono dos cursos e estabelecer estratégias de 
monitoramento e avaliação para superação da evasão, com a assessoria da SETEC e demais parceiros.  
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O evento teve como palestra de abertura “Educação e os desafios das políticas 

públicas de inclusão”, proferida pela Profª Maria Luiza Aléssio, secretária de Educação do 

Recife. Outras atividades foram realizadas: mesa-redonda, minicursos, oficinas, grupos de 

trabalho e apresentações de experiências pedagógicas e do andamento de TCCs da 

Especialização PROEJA.  

 

O seminário atuou como fator de integração de professores e alunos do 
PROEJA, nas seguintes instâncias: Curso de Especialização, do Curso de 
Formação e do Ensino Médio Integrado. Nesse evento foram apresentadas e 
discutidas, por especialistas, as políticas públicas que criaram o PROEJA, 
bem como o formato acadêmico e as concepções de ensino e de avaliação 
que servem de base à oferta e à Especialização PROEJA do CEFET-PE. 
(BRASIL, 2008a, p. 47) 

 

Ao final do Seminário, foram selecionados 36 novos alunos para participar da terceira 

turma da Especialização PROEJA cujas aulas tiveram início em março de 2009. 

 
7.2.4 A descontinuidade da formação continuada 
 

Compreendemos a formação continuada como um processo que se desenvolve ao 

longo da vida profissional do professor, que começa com a formação inicial e segue durante 

toda a sua “vida de professor”. É, pois, “um processo histórico e inacabado vinculado às 

questões da profissão docente e da educação como prática social (SANTOS, 2010, p. 67).” 

No IFPE, o Programa de Formação de Professores para o PROEJA, após a criação da 

terceira turma da Especialização PROEJA, com início em 2009, sofreu uma descontinuidade, 

haja vista que se constituía basicamente dos cursos de pós-graduação. Ou seja, considerando o 

não interesse dos professores que ministravam aulas no PROEJA pelos cursos de formação 

continuada, não foram oferecidos outros cursos de especialização, nem de formação (120h).  

 O fato é que a formação continuada se constituiu basicamente de ações pontuais em 

que o investimento maior foi feito em forma de cursos de pós-graduação: aperfeiçoamento 

(cursos de 120h) e especialização (cursos de 482h). O peso dado a esse tipo de formação e, 

consequentemente, seu insucesso fizeram “cair por terra” o sucesso da política de formação 

de professores na instituição.  

 

[...] as finalidades da formação continuada não se confundem com a 
realização de atividades de reciclagem, treinamento, atualização e 
complementação da formação inicial, na medida em que não se trata de um 
simples processo de acumulação de conhecimentos, nem tampouco de 
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momentos de instrumentalização técnico-pedagógica, que visam, sobretudo, 
à adequação do sujeito às exigências da sociedade contemporânea (p. 66). 
 

 De outro modo, não identificamos movimentos de educação continuada em serviço 

proporcionado pela instituição, em forma de reuniões pedagógicas e encontros periódicos para 

discutir sobre os limites e as possibilidades da prática docente. Segundo os coordenadores e 

professores entrevistados, não houve, dos setores responsáveis, apoio e acompanhamento 

pedagógico sistemático aos professores, no sentido de discutirem e refletirem sobre suas 

práticas. Esse tipo de ação poderia ter sido valorizado para dar prosseguimento ao processo de 

formação continuada. 

 Esses momentos podem se constituir em espaços de construção dos saberes 

necessários ao professor para o desenvolvimento de suas atividades docentes no PROEJA, 

considerando, segundo Nóvoa (1992), que a formação continuada é um processo de 

construção de reflexividade crítica sobre as práticas e de reconstrução permanente da 

identidade pessoal e que a mesma deve valorizar os saberes produzidos pelo próprio 

professor, no exercício profissional, já que a prática pedagógica é lugar de produção de 

saberes. Nesse sentido concordamos com Tardif (2002) que 

 

[...] o saber dos professores não é um conjunto de conteúdos cognitivos 
definidos de uma vez por todas, mas um processo em construção ao longo de 
uma carreira profissional na qual o professor aprende progressivamente a 
dominar seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo em que se insere nele e 
o interioriza por meio de regras de ação que se tornam parte integrante de 
sua “consciência prática” (p.14). 

 

Dentro dessa compreensão, concordamos ainda com Pimenta (1996) quando considera 

a necessidade de se repensar o processo de formação de professores (a inicial e a continuada) 

na perspectiva dos saberes articulados: os saberes da experiência, do conhecimento, 

pedagógicos e didáticos, adquiridos nas experiências de vida no desenvolvimento profissional 

dos docentes.  

Concordamos também com Santos (2010, p. 66) quando afirma que “[...] a formação 

continuada é, antes de tudo, processo de desenvolvimento humano e profissional, daí o seu 

caráter de busca permanente.” 

 Entendemos, por fim, que a formação continuada, nessa perspectiva, é um processo de 

construção na realidade escolar e que não ocorre do dia para a noite, haja vista a necessária 

mudança dos contextos institucionais, nem somente porque está determinada nas políticas, 

nas reproduções das reformas educativas pretendidas pelo Estado. 
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PARTE III 

 

7.3 A prática pedagógica dos professores do PROEJA no IFPE – Campus Recife 

 

Entende-se a prática pedagógica neste estudo como um campo intencional de 

recontextualização de conhecimentos e práticas, de ressignificação de políticas educativas e 

curriculares de ordem oficial e de outras influências externas, atuando como um condutor 

cultural, através do qual códigos culturais se articulam e se conflituam, como também são 

filtrados  a partir de reconhecimentos e realizações legítimas  em função de um dado projeto 

político-pedagógico.  

Para analisarmos essa prática pelo prisma da recontextualização da política 

educacional do PROEJA, dos contextos de influência e de produção de texto, nos apoiar-nos-

emos nas teorias de Ball (1994) e Bernstein (1996), conforme aprofundamento teórico feito 

no capítulo I no que se refere às teorias citadas.  

Além da recontextualização da política na prática, analisaremos também como ocorre 

a recontextualização do conhecimento científico, pelos professores, na produção de sua 

prática pedagógica docente. Isso compreendendo que recontextualização é o processo no qual 

o discurso pedagógico se desloca do seu contexto original para outro contexto em que é 

modificado, relacionado com outros discursos e, depois, é relocado.  

Segundo Mainardes e Stremel (2010), Bernstein identificou os três principais campos 

do dispositivo pedagógico, que estão hierarquicamente relacionados: produção, 

recontextualização e reprodução. Nesse sentido, os autores explicam que  

 

[...] a recontextualização do conhecimento não pode acontecer sem a sua 
produção e a reprodução não pode ocorrer sem a sua recontextualização. 
A produção de novos conhecimentos continua a ser realizada 
principalmente em instituições de Ensino Superior e organizações 
privadas de pesquisa. A recontextualização do conhecimento é realizada 
no âmbito do Estado (secretarias de educação, etc), pelas autoridades 
educacionais, periódicos especializados de educação, instituições de 
formação de professores, etc. A reprodução se realiza nas instituições de 
educação de todos os níveis. (MAINARDES; STREMEL, 2010, p. 02) 

 

Importa destacar, para efeito da defesa da nossa tese, que a análise da prática 

pedagógica docente será realizada no sentido de compreender se, na recontextualização da 

política - das orientações presentes nos documentos oficiais e institucionais - e do 

conhecimento científico, os professores estão considerando e valorizando os saberes e a 
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cultura dos alunos, e dialogando com os “códigos restritos” a partir da perspectiva 

multi/intercultural. Ou seja, identificar como os professores, no processo ensino-

aprendizagem, estão lidando com as diferenças postas pela realidade multicultural. 

Na próxima seção, analisaremos como os professores estão recontextualizando a 

política educacional do PROEJA, bem como os novos conhecimentos e saberes que a mesma 

demanda na produção de suas práticas pedagógicas. 

 
7.3.1 A recontextualização da política e as estratégias adotadas pelos professores: o discurso e 

a prática como discurso. 

 

Durante todo o decorrer da pesquisa, desde a etapa exploratória até a decisão de 

observar os professores nas aulas, algumas questões nos instigavam, pois os professores 

vinham afirmando a todo tempo que a falta de base em nível de cognição, dos alunos do 

PROEJA era o diferencial, com relação aos outros alunos da instituição, que de alguma forma 

influenciava na sua prática pedagógica. Mesmo os que afirmavam não ver diferença 

confessaram que as dificuldades que tinham com o referido público se davam por conta desse 

déficit cognitivo. 

As questões que nos perseguiam eram as seguintes: Seria somente a falta de base a 

diferença que os professores conseguiam ver nesses alunos? Como os professores do 

PROEJA ministravam suas aulas? Será que faziam da mesma forma com os demais alunos? 

Como fazer diferente se afirmavam não ter tido formação para tal? Como eram trabalhados os 

conteúdos se eles afirmavam que a matriz curricular era a mesma (nas disciplinas técnicas)? 

 Chegamos à conclusão de que não encontraríamos as respostas para essas questões 

somente no discurso dos professores a partir dos questionários, mas, na prática do professor, 

observando as aulas. No entanto, mesmo observando como o professor ministrava as aulas, 

outras dúvidas e inquietações surgiram. Resolvemos então realizar entrevistas com esses 

professores a fim de fechar nosso quadro empírico. Analisamos, então, o discurso e a prática 

como discurso (BALL,1994; BERNSTEIN, 1996) nas observações de sala de aula. 

Trataremos, pois, nas próximas seções, da recontextualização da política pelos professores a 

partir dos discursos pedagógicos identificados nas observações das aulas e das entrevistas 

realizadas com eles. 

 Conforme informamos no capítulo metodológico, observamos três professores de 

disciplinas técnicas, um de cada curso técnico que oferece a modalidade PROEJA no IFPE – 

Campus Recife: Eletrotécnica, Mecânica e Refrigeração e Ar Condicionado. 
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Para a escolha dos professores dos quais observamos as práticas, conforme explicamos 

na metodologia atendemos às sugestões (na entrevista) dos coordenadores dos três cursos 

técnicos que têm o PROEJA no IFPE – Eletrotécnica, Mecânica e Refrigeração e Ar 

Condicionado – no início do segundo semestre de 2010, quando retornamos ao campo para 

colher novos dados de pesquisa.  

A partir do discurso pedagógico dos três professores e da observação de suas práticas 

docentes, elegemos os indicadores básicos relacionados aos modelos pedagógicos 

constituídos por Bernstein (1996, 2003) – pedagogias visíveis/pedagogias invisíveis e modelo 

de competência/modelo de desempenho -, os quais consideramos como essenciais, mais 

importantes para compreendermos como os professores estão recontextualizando a política 

educacional do PROEJA.  

 

7.3.1.1 Os modelos pedagógicos: pedagogia visível e pedagogia invisível 

 

Com vistas a identificar as aproximações das práticas pedagógicas dos professores 

observados com as pedagogias visíveis e/ou com as pedagogias invisíveis, elegemos 

indicadores que nortearam nossas análises: 

• Prática pedagógica como conteúdo específico (o que): domínio conceitual, exigência 

conceitual;  

• Prática pedagógica como condutor cultural (como): critérios de hierarquia, critérios de 

sequencia e compassamento, critérios de avaliação (regras 

hierárquicas/sequenciamento/criteriais);  classificação entre trabalho manual e trabalho 

mental; e pedagogias visível/invisível (prática conservadora/progressista). 

 

� Professor 01 
 
 

Curso Técnico em que ministra aula  Eletrotécnica 
Disciplina Manutenção de Máquinas Elétricas  
Tempo de trabalho na instituição 25 anos 
FORMAÇÃO  
Graduação Técnico em Eletrotécnica + Esquema II 
Pós-Graduação                          Especialização em PROEJA64 

 
 

                                                 
64 Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
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O professor 01 relata que aprendeu a ensinar por acaso, com a prática, e, depois, 

complementou com a aprendizagem nos cursos que fez em nível de graduação –  Esquema II 

– e de pós-graduação – a especialização em PROEJA (última turma em 2008). 

 

Ahh... isso aconteceu acidentalmente, em sala de aula, eu fui monitor da 
escola, isso na época que comecei a estudar em 1973, já no segundo ano eu 
era tímido, inclusive tímido demais... e surgiu um contrato para ser monitor 
dos laboratórios do curso de eletrotécnica. Aí o professor Luis Otavio 
Coblits e  Alcebiades Morais... eles me convidaram para poder ser monitor 
dos laboratórios. A partir daí eu fui desenvolvendo essa experiência... [...] Aí 
eu fui desenvolvendo isso sozinho mesmo e os alunos gostando...[...] 
Aprendi no meu dia-a-dia. Já em oitenta e pouco, já depois de professor, eu 
fiz o curso de esquema II, aí teve as aulas de educação didática, educação 
pedagógica e a eu completei mais alguma coisa. [...] (Entrevista - P01)  
 
Eu tinha turma que eu dizia que ia reprovar tudo: 100%. A minha primeira 
turma do PROEJA eu dizia que iria reprovar tudinho. Eu não tinha condições 
de dar aula, aí eu fui começando a trancos e barrancos, batalhando junto aos 
nossos colegas que estavam sofrendo também por esse problema (falta de 
base do alunos) e fomos criando algumas estratégias e foi quando surgiu o 
curso de especialização PROEJA. Eu disse agora eu vou fazer esse curso 
porque eu tenho que aprender pelo menos o que é o PROEJA, eu não sabia o 
que era o PROEJA. Eu aprendi muita coisa sobre o PROEJA dentro do EJA 
através dos fóruns. [...] Repare bem, a gente vai se adaptando. O ser humano 
ele é mutável, a cada momento que você esta vivenciando uma ação você vai 
se adaptando a aquela ação. Isso com certeza eu me adaptei muito a essas 
turmas de vivenciamento da minha ação junto com a turma do PROEJA. 
Modifiquei, aproveitei muita coisa ainda que fiz da especialização. Eu 
quando conclui o curso eu fui com um objetivo fazer essa especialização e ir 
até no final do curso eu fui bastante sincero com os professores, no 
encerramento e disse que não tinha atingindo o meu objetivo de fazer esse 
curso... a expectativa, ela não foi alcançada. (Entrevista - P01, grifo nosso)  

 
 

O depoimento inicial do professor sobre sua formação pedagógica nos mostra que a 

construção da sua identidade de professor ocorreu mais preponderantemente na prática com 

os saberes da experiência iniciada ainda como aluno do curso técnico. Segundo ele, o curso de 

especialização em PROEJA, embora não tenha conseguido, como ele próprio afirma, atingir 

seu objetivo, possibilitou o conhecimento e a sensibilização sobre a realidade do curso e dos 

alunos, a ponto de ele participar dos Fóruns EJA. O professor reconhece que após a realização 

do curso de especialização houve uma “adaptação” e uma mudança na sua prática pedagógica. 

 

Prática Pedagógica como conteúdo específico  
 

O professor 01 ministra aulas para a turma que está no 6º período e é constituída de 37 

alunos matriculados, dentre estes, alguns que foram reprovados na disciplina, seja no curso 
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técnico integrado PROEJA ou no curso integrado regular. A carga-horária da disciplina é de 

72 horas-aula no semestre, sendo 04 horas-aula por dia, uma vez na semana, embora nesse 

período o professor estivesse ministrando uma aula a mais diariamente para compensar 

feriados que caíram nos dias de suas aulas. Observamos 24 (vinte e quatro) horas-aula do 

quarto bimestre de 2010 que teve início em outubro e finalizou em dezembro.  

Os conteúdos trabalhados na disciplina, no semestre 2010.2, para a referida turma são 

enrolamento de transformadores e motores e rebobinamento de máquinas elétricas, em que os 

alunos aprendem teoricamente e na prática (em grupos) como desenvolver projetos de 

construção de transformadores e motores. O projeto é elaborado pelos próprios alunos de 

acordo com teoria desenvolvida pelo professor. Na prática, a tarefa básica é enrolar as bobinas 

de acordo com o que foi projetado. 

Observamos, no discurso do professor, o domínio do conhecimento e o empolgamento 

com os quais ele conduz a disciplina. 

 

Bom, eu começo primeiro pelo que é que nós estamos querendo fazer, o 
objetivo da ação. Então a parti dali eu gosto sempre de mostrar o que é a 
ação. Se eu vou trabalhar uma máquina, eu mostro a ele a máquina fechada, 
certo? E ai eu vou explodindo aquela máquina. Vou tirando partes delas e 
mostrando parte por parte e mostrando até tirar todo conjunto de peças. E a 
partir daí ele sobra, vamos imaginar a lâmina, o núcleo do transformador, 
exemplo, ou se não, o núcleo do motor. E a partir daí, eu passo a desenvolver 
o projeto daquela máquina, o projeto do transformador. [...] eu começo do 
todo. Eu mostro a ele o que é que você vai encontrar na sua frente: a 
máquina. Aí eu mostro a ele aquele transformador ali, certo? Aí depois eu 
vou abrindo aquele transformador, aí eu vou tirando... isso aqui é tal peça, 
serve para isto; a segunda peça, ai mostro... e serve para isto. A máquina sem 
essa peça não pode funcionar, aí saio mostrando qual é a utilidade. Depois 
saio falando sobre materiais isolantes. Por que você usa isolante pra essa 
máquina, por que não usa pra aquela outra? E você mostra como escolhe os 
materiais isolantes. Em seguida você trabalha os condutores, em seguida vou 
calculando agora a máquina, a partir das dimensões daquela máquina,  eu 
vou projetar aquele transformador. Então vamos descobrir o número de 
esteiras, o número de condutor, tá certo? O tipo de material isolante, o   
material que vai usar no transformador e assim por diante. Depois ele vai 
pegar esses materiais, vai pegar a dimensão daquele núcleo e vai 
desenvolver a bobina. Foi aquilo que você viu. Lá ele vai desenvolver aquela 
bobina, desenvolve tal e qual, igual àquela original. E em seguida ele 
concluiu, deu o acabamento e ele faz a montagem. E depois ele faz o teste. 
Ele faz o ensaio daquela máquina... depois de pronta, você viu quando 
chegou aqui tinha um bocado de instrumentos aqui em cima da mesa. Ele faz 
todos os ensaios também. E o motor a mesma coisa: eu abro o motor, falo de 
dados de placa do motor, vou tirando os parafusos, abrindo, abro o motor 
todinho. Mostro o que é o rolamento, montagem, o eixo. Falo sobre os cortes 
das lâminas. Então isso é uma seqüência, que eu acho mais fácil você partir 
do que você tem, eu acho assim muito abstrato você chegar assim e dizer: 
olhe, você imagine um transformador que tenha assim um tanque de 
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expansão do óleo por causa da dilatação e tudo...  aí ele fica assim 
mentalizando. Você pra visualizar aquilo é uma coisa, mas você vendo, eu 
tenho filmes, inclusive agora com essa tecnologia, agora na internet - do 
computador - eu tenho máquinas que elas explodem automaticamente e sai 
desmontando peças peça por peça, eu posso até ligar aí o computador e 
amostra a você. Coisa linda! Você pega um transformador daquele grandão 
que tá ali, ele desmonta todinho, depois monta ele todinho, peça por peça, 
todos os parafusos. Eu tenho até  filme de um motor de automóvel  todinho. 
Ele pega do carter do motor e sai botando peça por peça até botar o motor 
todinho pronto e botar ele pra funcionar. Eu tenho isso aí também pra 
mostrar pra o aluno. Então essa é a estratégia. Ela facilita muito o 
entendimento porque na verdade, o computador e o datashow que a gente tá 
usando na sala de aula hoje, né... imagens, filmes, isso facilita demais o 
andamento e o  entendimento do aluno. Isso a gente consegue ir mais a 
fundo no aprendizado dele. (Entrevista - P01) 

 

Identificamos no discurso do professor e nas observações das aulas teóricas 

(expositivas) e práticas que o mesmo apresenta um alto nível de domínio conceitual sobre o 

conhecimento científico e tecnológico referente à disciplina ministrada, no que se refere ao 

saber e ao saber fazer (competências e habilidades), que se traduzem na competência 

científica (o que da prática pedagógica). Em consequência disso, também é alto o nível de 

exigência conceitual para com os alunos. O professor é considerado pela comunidade, e ele 

próprio também se considera um professor exigente. Sobre ser exigente, ele justifica: “Cobro 

o que dou!”  

 

Porque a disciplina exige um... não é um conhecimento, mas uma habilidade 
diferenciada. Porque fazer aquilo que eu tô fazendo... porque a disciplina 
exige um – não é um conhecimento  é uma habilidade - porque fazer aquilo 
que eu tô fazendo, botar aquelas bobinazinhas ali naquela máquina, fazer 
aquilo ali  não é todo mundo que tá querendo fazer não. Até tem professor 
que diz que não sabe fazer porque ele não se especializou. Eu passei a minha 
vida trabalhando com isso tá entendendo? Que um dos meus perfis é isso aí, 
é fazer, saber fazer e saber mostrar  pra quem faz.[...] (Entrevista - P01) 

 

 O nível de exigência conceitual diz respeito à natureza das competências cognitivas a 

serem desenvolvidas pelos alunos. O nível pode ser classificado como sendo baixo ou alto: 

 

 [...] Quando há um baixo nível de exigência conceptual, essas 
competências envolvem um baixo nível de abstracção (memorização e 
compreensão de nível simples); quando há um elevado nível de exigência 
conceptual, as competências envolvem um elevado nível de abstracção 
(compreensão de elevado nível, aplicação, síntese e avaliação). (MORAIS; 
NEVES; PIRES, 2004, p. 24). 
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 No caso em questão, é alto o nível de exigência conceitual do professor, entretanto é 

baixo o nível de reconhecimento das diferenças dos alunos (as) na sala de aula, pois os 

docentes apenas reconhecem as diferenças cognitivas. Ele não concorda em “baixar o nível” 

para os alunos do PROEJA. Alguns alunos se ressentem disso e alegam que falta no professor 

uma sensibilidade pedagógica. Nas nossas observações nas salas de aula, notávamos o 

interesse dos alunos em nos falar para nós (à pesquisadora) sobre o curso. Na verdade eles se 

aproximavam com o intuito de “denunciar” o que achavam errado, principalmente no que se 

referia às posturas dos professores nas aulas.  

 

Um aluno (A-1) do curso de eletrotécnica desabafou afirmando que já está 
no mercado de trabalho há vinte anos executando esse tipo de tarefa (enrolar 
bobina de transformadores) , mas está pagando a disciplina pela terceira vez 
devido ao nível de exigência do professor  - que reprova/reprovou os alunos , 
inclusive a ele, por causa de décimos - e a ausência de um tratamento 
diferenciado. Segundo o referido aluno, “não existe sensibilidade de alguns 
professores para entenderem que o aluno do PROEJA é diferente.” Com 
isso, argumentou que é pai de família, trabalhador, com experiência no 
mercado de trabalho e precisa “do papel” (diploma de técnico) para 
progredir – 70% a mais no seu salário - na empresa na qual trabalha. 
Afirmou, ainda, que por conta desse tipo de postura (elevada exigência), está 
no quinto ano do curso quando deveria ter concluído o mesmo em três anos e 
meio. (Diário de campo, 2010, p. 15). 

 

De acordo com a organização acadêmica da instituição, os alunos têm direito à 

avaliação por competência. Nesse caso, o referido aluno poderia ter solicitado que assim fosse 

avaliado, se, é claro, tivesse conhecimento dos seus direitos. Entretanto, nesse tipo de 

avaliação, não basta o aluno demonstrar a habilidade – o fazer -, mas, também, os 

fundamentos científicos que compõem o conceito de competência, bem como o conceito 

gramsciano de politecnia.  

 

Prática Pedagógica como condutor cultural 

 

• Critérios de hierarquia: relacionamento professor-aluno; aluno-aluno.  

 

Em nossas observações, sentimos que o relacionamento professor-aluno é um tanto 

tenso, apesar de na sala de aula ocorrerem, de vez em quando, brincadeiras de ambas as 

partes. Os alunos têm certo receio com relação ao professor, seja na execução das tarefas 

práticas, seja no processo avaliativo. O rigor do professor se expressa na postura, na forma de 
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falar (tom de voz), de tratar os alunos – embora respeitosamente - e de cobrar o que foi 

solicitado como atividade.  

 

O professor, bastante solicitado pelos alunos, é muito atencioso, sempre 
explica fazendo. Na conversa com os alunos, ora se apresenta muito rígido, 
ora brincando. Passa a impressão de ser exigente. Quando os alunos, de 
alguma forma, se queixam, ele próprio, sorrindo, diz: ‘Esse professor é o 
bicho!!!’ (Diário de Campo, 2010, p. 16). 

 

Mas o professor acha que, apesar da exigência, a sua relação com os alunos é boa, 

afirmando: 

 

Olhe, eu já tive aqui a surpresa do aluno dizer aqui: professor você é muito 
exigente, mas eu gosto de suas aulas. Aliás se você for observar, eu tenho 
um bom relacionamento com os alunos. Se você já assistiu às minhas aulas, 
eu tenho um bom relacionamento com os alunos porque eu jogo aberto com 
o aluno. No primeiro dia de aula eu converso com ele, deixo ele à vontade 
pra dizer o que ele acha, o que ele pensa. Explico tudo detalhadamente, tudo 
como é que a gente vai trabalhar. Então eu digo a ele: não faltem porque pra 
abonar falta, eu não abono falta. (Entrevista - P01) 

 

Em sua exigência também identificamos o controle sobre a vestimenta, principalmente 

com os sapatos. O professor justifica que tal exigência se faz pelo fato de os alunos estarem 

lidando com eletricidade. Então, ele fiscaliza dia a dia, quem está usando sandália ou 

chinelos. Observamos no tempo em que estivemos assistindo às aulas que, por três vezes, o 

professor chamou a atenção de alunas que não estavam usando sapatos e sim sandálias. 

Apesar da represália, ele deixou que elas continuassem assistindo à aula, mas recomendou que 

o fato não se repetisse mais.  

 

Eu na verdade coloco a minha forma de trabalhar em sala de aula, tá 
entendendo? Eu coloco porque eu não aceito que o aluno venha sem camisa, 
venha de calção pra sala, porque a escola abre espaço pra isso embora que 
alguns momentos alguém vai lá e diz: não pode... volta gente lá da portaria. 
Eu não aceito que o aluno entre de camiseta, entre de sandália e calção na 
sala de aula. Isso é um comportamento talvez tradicionalista tá? (Entrevista - 
P - 01) 

 

Identificamos que as regras hierárquicas - regras de conduta para a ordem, o caráter e 

os modos de comportamento - são explícitas “[...] então as relações de poder presentes na 

relação são muito claras. Trata-se de um relacionamento de subordinação e superordinação 

explícitas.” (BERNSTEIN, 1990, p. 98). 
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Nesse tipo de relação (transmissor-adquirente), em termos de controle, o 

enquadramento é forte, visto que o transmissor regula, no contexto comunicativo, as 

características distintivas dos princípios interativos e localizacionais. Quando há um 

enquadramento forte, “o transmissor controla a seleção, a organização, o compassamento, os 

critérios de comunicação e da posição, a postura, a vestimenta dos comunicantes, juntamente 

com o arranjo da localização física.” (BERNSTEIN, 1996, p.60) No entanto, entre os alunos 

(adquirente-adquirente), o enquadramento é fraco, haja vista que eles, a todo tempo, estão 

interagindo e trabalhando em grupo. 

 

• Critérios de sequência/compassamento 

 

Quanto aos critérios de sequência/compassamento, observamos que o professor 

explicita e segue fielmente uma hierarquia e sequência dos conceitos e práticas acerca do 

conteúdo trabalhado. As regras de sequenciamento explícitas constroem o projeto temporal 

dos currículos, dos conteúdos, das regras de comportamento, de prêmio e castigo. 

Na aula expositiva no quadro branco sobre bobinamento por polo e bobinamento por 

polo consequente, diante da complexidade do assunto, ele afirmou que “é como uma escada, 

vai ficando cada vez mais difícil.” (Diário de campo, 2010, p. 41). 

De fato, o grau de dificuldade e complexidade científica e tecnológica é muito grande 

sobre o referido assunto. Um diagrama toma o quadro quase todo. Muitas são as linhas que se 

entrecruzam e de várias cores. Os alunos pareciam ter muitas dúvidas nos casos das 

competências cognitivas complexas. Queriam copiar, mas o professor disse que era melhor 

que eles prestassem atenção e copiassem depois.  

Diante da complexidade do referido conteúdo, questionamos o professor sobre se 

existe alguma mudança no ensino para os alunos do PROEJA no que tange ao tempo, à 

sequência e à velocidade (BERNSTEIN, 1996). Obtivemos a seguinte resposta: “Muda, sim, a 

sequência, o número de repetições, certo? Você tem que dar mais ênfase. Aumenta o tempo 

de apresentação.” [...] “Muitas vezes eu repito uma vez, duas vezes, até o aluno..., quer dizer, 

eu sentir que o aluno, ele está - é muito difícil - começando entender, tá certo?” O professor 

ainda explica que às vezes é necessária a subtração de determinadas partes dos conteúdos 

(sub-conteúdos) - com o que ele não concorda - e nesse caso opta pela subtração na parte 

prática. 

Na parte prática, eu tento colocar a teoria, porque a parte prática que eles 
gostam muito de fazer, ela fica um pouco sacrificada, porque se eu sinto que 
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ele não teve condições... se preparou  pra fazer a prática, aí eu fico batendo 
em cima da teoria porque pelo menos ele aprendeu a teoria, tá entendendo? 
Mas ainda é sacrificado... eles vêm com uma deficiência muito grande de 
acumulação de conhecimentos. (Entrevista - P01) 
  

 

No que se refere ao tempo, há um necessário prolongamento, que, segundo o 

professor, ocorre em função das dificuldades dos alunos. 

 

[...] Eita! Não deu para mostrar tudo! Ai agente fica espremendo, 
espremendo, espremendo pra ver se consegue. Essa turma tem  setenta e 
duas horas de aula, eu tô passando agora mais de oitenta de horas de aula pra 
turma. Não conta mais na caderneta. Eu fico dando aula pra poder concluir 
porque eles têm um retardo no entendimento e aí eu preciso de mais tempo 
pra poder completar. Então... (Entrevista - P01) 

 

 Com isso, o professor explica que compromete a sequência normal dos conteúdos, 

pois os alunos necessitam de mais tempo para aprender. Ou seja, há uma diminuição nos 

conteúdos e um conseqüente prolongamento do tempo para cada conteúdo/subconteúdo. 

Nesse sentido, ocorre uma fraca ritmagem da aprendizagem, o que denota um fraco 

enquadramento no compassamento. No entanto, observamos que ele prefere estender o 

tempo, ultrapassar o número de aulas, a baixar o nível conceitual cognitivo dos alunos 

(“baixar o nível do ensino”). 

 

• Critérios de avaliação 

 

No primeiro dia de aula, o Professor 01 entrega a apostila para ser reproduzida pelos 

alunos. Nela consta, além dos conteúdos que serão trabalhados, o programa da disciplina 

contendo a programação do semestre aula a aula, bem como a forma como os alunos serão 

avaliados: durante o semestre, nas aulas, o professor passa sete trabalhos que, juntos, 

equivalem a 01 (um) ponto; o resultado do projeto do transformador desenvolvido pelos 

alunos equivale a 3,0 (três) pontos, e a média das duas provas equivale a 6,0 (seis) pontos, 

totalizando 10,0 (dez) pontos. Ele, então, explica detalhadamente como procede 

 

[...] no primeiro dia de aula eu digo, a avaliação, eu digo como vai ser a 
avaliação. Eu digo para o aluno: você tem que conquistar toda a pontuação 
que você vai fazer o trabalho. Todos os trabalhos vai ter nota, tá certo!? 
Todos os trabalhos você vai me entregar e eu vou pôr uma nota. Quanto vale 
cada trabalho? Pode valer um décimo, mas na hora que você tiver concluído 
o somatório de notas e não tiver a média pra passar você vai fazer outra 
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prova. Mas o senhor não pode dar meio ponto? Um ponto? (diz o aluno) Eu 
não dou nada, você conquista. Por que eu faço isso? Para poder aumentar a 
responsabilidade dele e aumentar o grau de interesse pelo o que ele está 
fazendo, tá entendendo? Se eu passar a dar as coisas, ele vai achar as coisas 
muito fácil e não dá valor, porque o aluno em sala de aula ele comenta: o 
professor me deu dois pontos e eu passei hahaha! Ele fica rindo da cara do 
professor, porque ele fez isso... ele faz isso aqui na minha frente, 
comentando com os outros. Só falta ele dizer: aquele é um bobão que fez 
isso e eu não vou ser chamado de bobão desse jeito. Posso ser chamado de 
bobão por outra coisa, mas por isso não! Aí ele tem que conquistar... 
(Entrevista - P01) 
 

No dia da primeira prova, os alunos ficam muito apreensivos. Eles querem realizar a 

prova nas cinco aulas, mas o professor afirma que não há necessidade. Retomam o trabalho 

com enrolamento das bobinas nas duas primeiras aulas, e a prova se inicia na terceira aula, em 

uma sala de aula com bancas individuais. 

 

O professor ordena que sentem “fila sim, fila não”; que peguem calculadora, 
mas não celular; que não fiquem com bolsas; que não usem lápis, somente 
caneta. Afirma que comentários (explicação) sobre a prova não se fazem 
necessários, porque, conforme combinado, as questões estão tal e qual no 
questionário da apostila; que a quantidade de pontos está ao lado de cada 
questão; que não precisam seguir a ordem das perguntas; que, sobre qualquer 
dúvida, podem perguntar.  Enfim, em silêncio total, às 19h45, os alunos 
começam a prova. (Diário de campo, 2010, p.26) 

 

Observamos que a avaliação segue um padrão cognitivo que se inicia desde as aulas 

no trabalho com a apostila – resquício de tecnicismo. Os alunos devem aprender tal qual está 

na apostila, realizando os exercícios nas aulas. Para o professor, não há segredo: é fazer todos 

os exercícios da apostila e reproduzi-los nas provas. O professor nos informa que as questões 

da prova foram retiradas da apostila: “fiz um ‘copia e cola’, pra ver no que vai dar...” Mas 

antecipa que, “mesmo assim, com os alunos do PROEJA, é de esperar uma decepção. Eles 

sempre decepcionam.” 

Quando questionado sobre como trata o erro em sua avaliação dos alunos, o professor 

nos explica: 

 

O erro dos alunos? É complicado, porque o erro o aluno às vezes eu digo 
assim: ele não errou. Por que eu digo que ele não errou? Porque ele não está 
preparado pra fazer aquilo, então ele foi inocente, ele não errou, ele foi fazer 
de uma forma inocente. Quando eu peço pra ele fazer um cálculo ele, (tá 
entendendo?), você viu as minhas aulas, você viu como eu mostro 
detalhadamente tudinho. Mas quando eu falo, você sabe calcular o passo de 
fase? E ele diz: professor eu tô vendo a fórmula, sei fazer. Mas só que 
quando ele vai fazer aquela operação que tem que calcular raiz, tá certo, e 
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ele não sabe calcular raiz, ele não sabe fazer o cálculo de raiz, então... ele 
não errou. Embora que eu tenha que avaliar que ele não me deu resultado, 
porque eu preciso do resultado e da operação que ele vai fazer, tá 
entendendo? Então, é como diz a historia, você chamar uma criança: fulano 
leia isso aqui, ele não sabe ler, como é que vai ler? Então ele tá vendo que eu 
mostrei a fórmula a ele, mostro as operações, mostro a raiz que vai ter que 
calcular daquela operação, tá certo? A divisão, a multiplicação, usar a regra 
de três e ele não sabe fazer isso. Ele não sabe literalmente fazer! Então como 
é que ele pode encontrar aquele resultado que eu tô pedindo? Eu digo assim: 
eu não aceito aquilo assim... Eu não incrimino pelo fato dele ter errado. Eu 
incrimino porque ele não me apresentou o resultado. Mas pra ele apresentar 
o resultado ele tem que ter o pré-requisito. Eu não posso dizer que ele errou. 
Eu diria que ele errou se ele soubesse fazer. Então quando ele fez a 
operação, ele errou matematicamente, mas ele não sabe fazer a operação, 
como ele errou, tá entendendo? Então eu não acho que a culpa é dele por te 
errado. Agora eu preciso ter o resultado final do processo, se ele está com 
débitos de outros conhecimentos... [...] Eu tenho que fazer a minha 
avaliação. E ele não apresentou resultado, então ele não tá preparado pra 
chegar até fazer aquilo que eu tô pedindo. Então ele tem que voltar pra 
aprender fazer aquilo, pra fazer aquilo que eu quero, pra me dar o resultado. 
Eu não to incriminando ele ali naquele processo. Eu tenho que dizer a ele: 
olha, você não vai ter resultados de notas nesse trabalho porque você não 
apresentou o resultado que eu quero. Mas a culpa não é dele. (Entrevista - 
P01) 

 

O professor retira do aluno ‘a culpa’ de estar ‘à deriva’ no processo - como ele mesmo 

falou anteriormente. Mas também acha que não é sua responsabilidade e explica como resolve 

a situação no caso do trabalho com os diagramas. 

 

Mas aonde é que tá o problema? Eles não sabem desenhar, eles não sabem 
desenhar! Eles não têm condições de desenhar aquilo. Então como é que eu 
vou forçar? Porque eles vão ter que se esforçar porque a escola não vai 
colocar ele de novo pra se preparar, pra dar uma aula de desenho técnico, pra 
poder fazer aqueles desenhos. E como é que eu vou fazer aquele problema se 
ele não sabe desenhar? Como é que ele vai desenhar aquilo? [...] Eu não sei. 
Tá tudo errado! Eu não posso dar uma nota porque ele não sabe fazer. [...] 
Mas ele não sabe fazer por conta das deficiências que ele tem anterior. Eu 
não posso chegar pra ele volte: você vai fazer agora um curso de matemática 
e de português e de desenho pra poder fazer aquilo que eu quero. Eu só não 
posso colocar ele a diante. Porque eu acho que seria uma irresponsabilidade 
minha fazer com que ele vá adiante. Porque eu vou perdoar o que ele não 
sabe. [...] O resultado... eu peço pra ele fazer novamente: que a palavra 
correta é reprovar. (Entrevista - P01) 

 

Na fala do professor está implícita uma crítica ao fato de os alunos do PROEJA 

estarem na instituição, na forma da política. Ele repete que os alunos não têm os 

conhecimentos básicos para estarem ali, mas que a culpa não é deles. E se a culpa não é do 

aluno, também não é sua! Então não se propõe a ensinar o que os alunos não sabem, ou, pelo 
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menos, a partir dos erros dos alunos, utilizar a avaliação como instrumento de formação 

(SILVA, 2004).  

Conforme observamos na prática pedagógica do professor 01, os critérios de 

avaliação são explícitos, o que denota um forte enquadramento. Apesar de, no seu discurso, 

achar, reconhecer – regras de reconhecimento - que o erro (as dificuldades) dos alunos tem a 

ver com o erro da política e da instituição, ele é radical na avaliação dos alunos: depois da 

recuperação que oportuniza, aqueles que não atingirem a média são “naturalmente” 

reprovados  –  regras de realização. Ele justifica sua prática afirmando que isso fica claro para 

os alunos desde o primeiro dia de aula.   

O professor não acompanha a aprendizagem dos alunos caso a caso, buscando 

entender como eles estão aprendendo ou quais são suas dificuldades. Não utiliza o erro como 

ponto de partida para compreender a lógica dos alunos. Verifica, pois, a partir de um padrão 

pré-determinado, procedendo a uma avaliação classificatória. 

 

• Classificação entre trabalho mental e trabalho manual (teoria e prática) 

 

No que se refere à classificação entre trabalho mental e trabalho manual, mais 

especificamente à relação teoria-prática, observamos que há uma divisão no trabalho 

pedagógico do processo ensino-aprendizagem.  Há dias em que o professor trabalha a teoria 

através da explicação, da aula expositiva ou do estudo da apostila (desenvolvida pelo 

professor e outro colega da instituição em 2008). Em outros dias, o trabalho é prático, nas 

bancadas, com os equipamentos.  

Além da apostila, também são utilizados recursos tecnológicos: vídeos, data-show, 

filmes. No quadro branco, o professor trabalha a teoria, explicando como se resolvem 

questões, desenvolvendo gráficos e diagramas.  

Sobre sua metodologia, ele explica como desenvolve o ensino, que através da 

transmissão oral, parte do todo para as partes, até chegar à prática. Tratando sobre a teoria e a 

prática ele argumenta sobre a importância da primeira. 

 

[...] a teoria é que leva a possibilidade da prática. Não adianta você fazer o 
trabalho prático sem que ele entenda da teoria, então ele fica um prático e 
aqui nós não estamos formando operário, nós estamos formando técnicos. 
Então o técnico, na minha ótica, ele tem que ter um entendimento do que 
está fazendo. Então, tem outras escolas aí, que ensina só a pratica e não dá a 
teoria. Então ensina a fazer: é um operário. Ele não sabe porque está fazendo 
e aqui a preocupação do técnico... é porque a função do técnico é a 
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administrar funcionários, equipes de trabalho. Então quando ele vai 
administrar o operário  ou funcionário da empresa, ele vai dizer para o 
técnico: me informe como é que você quer que eu faça. Para mandar fazer, 
ele tem que saber fazer. Então fica difícil. Quando ele não aprende a teoria 
ele tem a dificuldade de começar a mandar fazer a prática. [...] (Entrevista - 
P01) 

 

Notadamente, o discurso acima, reproduzido por muitos que fazem o ensino técnico e 

tecnológico, tem os germes da crítica, baseada no conceito de politecnia, feita à reforma da 

educação profissional da década de 199065, a qual separou o ensino médio do ensino técnico – 

as bases científicas das bases tecnológicas, bem como a crítica ao ensino que forma o operário 

através do treinamento. Apesar de o discurso do professor enfatizar a teoria, identificamos 

uma clara separação entre teoria e prática no seu fazer pedagógico, sem falar que podemos 

afirmar que a aula prática é “o forte” dele.  

A parte prática é muito bem orientada pelo professor, que circula todo o tempo por 

entre os grupos tirando dúvidas, ou até mesmo realizando parte do trabalho dos alunos para 

demonstrar como deve ser feito e em que sequência deve ser desenvolvida a atividade. Ele 

realmente se desdobra para ensinar os alunos a executar a tarefa. Não senta um só minuto. A 

cada nova etapa, o professor demonstra como se faz a tarefa e, depois, deixa que os alunos, 

em grupo, continuem. As ações do professor nas aulas denotam um fraco espaçamento entre 

professor e aluno, ou seja, um fraco enquadramento entre os espaços dos mesmos, bem como 

entre os alunos que estão em todas as aulas trabalhando em grupo. 

Identificamos, em sua prática pedagógica, que o professor segue a máxima das escolas 

técnicas e agrotécnicas nas décadas de 1980-1990: “aprender a fazer e fazer para aprender”. A 

ênfase na cognição com a repetição de tarefas é uma característica das aulas do professor 01na 

disciplina observada. Em três dias de aulas, o que corresponde a quinze horas-aula, os alunos 

se limitaram a enrolar bobinas, do início ao final das aulas. Cada grupo desenvolvia a tarefa 

de acordo com o projeto desenvolvido. O trabalho repetitivo era alternado entre os membros 

do grupo. Ao término da aula, eles paravam onde estavam e continuavam na aula seguinte. A 

prática do professor está centrada em um dos quatro pilares da educação para o século XXI, 

ou seja, no aprender a fazer, que valoriza a noção de competência, conforme apresentado pela 

UNESCO (DELORS, 2003): aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos, 

aprender a viver com os outros; aprender a ser.  

                                                 
65 Ver GOUVEIA, 2005. 
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Identificamos, dessa forma, na prática pedagógica do professor uma forte classificação 

na relação trabalho mental e trabalho manual, que provoca um grande isolamento nas 

fronteiras entre teoria e prática. 

O quadro abaixo apresenta a síntese dos resultados da análise da prática pedagógica do 

Professor 01.  

 

Quadro 34 – Prática Pedagógica do Professor 01 

PRÁTICA 
PEDAGÓGICA 

INDICADORES PROFESSOR 01 (P-01) 

Como conteúdo 
específico (o 
quê) 

Domínio conceitual  
Exigência conceitual 
 
 

Nível alto (+) 
Nível alto (+) 
 
 

Como condutor 
cultural (como)  
 

  
Regras hierárquicas;  
 
 
 
 
 
Regras de seqüenciamento/compassamento 
 
 
 
 
Regras criteriais 
 
 
 
Classificação trabalho mental e trabalho manual 
(teoria e prática) 
 
 
Espaçamento aluno-aluno 
 
 
 
Espaçamento professor-aluno 
 
 
 

 
Forte enquadramento na relação professor-
aluno (-) 
 
Fraco enquadramento na relação aluno-
aluno) (+) 
 
Explícitas/Fraco enquadramento da 
ritmagem da aprendizagem (+) 
Compassamento 
 
 
Forte enquadramento nos critérios de 
avaliação (+) 
 
 
Forte classificação (-) 
 
 
 
Fraca classificação entre os  
espaços aluno-aluno. 
 
 
Fraca classificação entre os espaços 
professor-aluno. 
 
 

Aproximação com as Pedagogias Visíveis 
Fonte: Elaboração própria 

 

Com essas características, segundo Bernstein (1996), a prática pedagógica do 

Professor 01, com predominância na forte classificação e no forte enquadramento, tende a se 

aproximar mais de uma pedagogia visível (prática conservadora). No caso em questão, 

poderíamos afirmar que o Professor 01 desenvolve uma pedagogia híbrida (mista), porém 

com ênfase na pedagogia visível. 

Passaremos às análises da prática pedagógica da Professora 02. 
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� Professora 02 
 
 

Curso Técnico em que ministra aula  Curso Técnico de Mecânica 
Disciplina Automação II 
Tempo de trabalho na instituição 14 anos 
FORMAÇÃO  
Graduação Engenharia Mecânica 
Pós-Graduação 
                           

Mestrado em Engenharia Mecânica 
Doutorado em Engenharia Mecânica (em 
curso) 

 
 

A professora 02 explica que sua formação inicial é exclusivamente técnica e que 

também aprendeu a ensinar na prática. 

 

Foi no instituto quando eu entrei, passei no concurso quatorze anos atrás, 
então eu aprendi a vivência, essa prática lá na antiga escola técnica e hoje o 
Instituto Federal de Pernambuco. [...] Na prática [...] a minha formação, eu 
sou engenheira mecânica, técnica em refrigeração, mas não tive nenhum 
curso na área de pedagogia. (Entrevista - P02) 

 

E complementa que em todos os anos de experiência em ensino nunca vivenciou uma 

formação pedagógica continuada, muito menos do PROEJA. Ela reconhece que houve um 

movimento inicial para discussão sobre o PROEJA, mas que não participou. 

 

Tiveram, acho que tiveram, mas eu acho que foi uma coisa mal divulgada ou 
a maioria dos professores... a gente não fez... assim uma prática. Acho que 
aconteceu isso, porque é assim, a principio a gente não sabia se todos os 
professores iriam ensinar, pegar essa turma de PROEJA. Então, nem todos 
participaram, eu soube que teve até alguns encontros, até fora da instituição, 
mas eu não participei. No momento que teve, eu não pude participar... 
(Entrevista - P02) 

 

Diferentemente do Professor 01, a Professora 02 afirma que não tem formação 

pedagógica inicial ou continuada, o que nos faz inferir que a sua identidade profissional é 

constituída também pela sua formação técnica, como aluna da instituição, e pelos saberes da 

prática. 

 
       Prática Pedagógica como conteúdo específico  

 

A professora ministra aulas na turma que está no 6º período e tem 22 alunos 

matriculados, entretanto somente 19 deles estão frequentando. A disciplina perfaz um total de 
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54 horas-aula no semestre. O horário das aulas é de 18h30 às 20h45  e corresponde a 03 

horas-aula por dia, uma vez na semana. De forma que se fazem necessários dezoito encontros 

semanais para cumprir a carga horária. Observamos 15 (quinze) horas-aula do quarto bimestre 

de 2010 que teve início em outubro e finalizou em dezembro.  

O conteúdo versa sobre sistemas de automação com circuitos hidráulicos e 

pneumáticos. Os alunos têm que compreender e montar a parte elétrica do sistema para, 

depois, fazerem funcionar a parte mecânica. Assim, a professora tem que explicar, através de 

aula expositiva, o sistema elétrico nos esquemas próprios para que os alunos possam, nas 

bancadas, na prática, fazer funcionar o sistema mecânico. 

Identificamos que a professora detém o domínio conceitual acerca dos conteúdos 

ministrados na disciplina, desde as competências mais complexas às mais simples. No 

entanto, a exigência conceitual para com os alunos é baixa, tanto em nível cognitivo de 

elaboração e conceitualização quanto em nível de exigência nas atividades em sala de aula e 

nos trabalhos que passa para serem feitos em casa. Pode ser que, no caso das atividades 

passadas para casa, a professora considere que os alunos são trabalhadores e não possuem 

tempo para realizar “tarefas de casa”.  

Sobre esse último fato, no dia em que seria nossa terceira observação, a professora 

faltou, pois foi participar de uma formação de professores referente a um curso que ministra a 

distância em um programa da instituição. Avisou, então, na aula anterior, que enviaria um 

trabalho para o email da turma a fim de que eles não ficassem “distantes do assunto”. Porém, 

na aula subsequente, a professora se esquece de cobrar a tarefa. Um grupo de alunos que 

chega atrasado e atrapalha a aula para entregar o trabalho. É então que ela cobra dos demais 

alunos a tarefa, que não havia sido feita pela maioria, enfatizando que façam, pois conta 

pontos na avaliação. A professora afirma que eles devem trazê-la na próxima aula. 

 

Prática Pedagógica como condutor cultural 
 
 

• Relações hierárquicas: Relacionamento professor-aluno; aluno-aluno 

 

Enquanto espera a maioria dos alunos chegarem, a professora fica conversando com os 

que chegaram na hora. Conversam, inclusive, sobre questões pessoais. A professora aparenta 

ter uma boa relação com os alunos, sabe os nomes deles e tem uma linguagem leve e 

coloquial. 
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Os alunos reconhecem na professora uma boa profissional de ensino, pois, quando a 

mesma retoma o assunto que deveria ter sido ministrado por outro professor na semana 

anterior, devido à sua ausência (falta), um dos alunos afirma categoricamente: “Agora é que é 

aula!” E os demais concordam sorrindo e aplaudindo. 

A nosso ver, a professora busca ter essa boa relação com os alunos, tenta ser amiga, 

aquela que conversa com eles, que os ajuda a resolver outros problemas extraclasse e até de 

nível pessoal. Alguns fatos e posturas nos dão essa compreensão. O primeiro, com relação à 

benevolência quanto ao atraso dos alunos no início da aula – quando, em outros cursos, 

observamos que os alunos cumprem o horário desde que o professor exija. O segundo, no dia 

que seria nosso segundo dia de observação das aulas, quando sentamos na banca, a professora 

nos informa que não dará aula naquele dia – embora tivesse registrado na caderneta a aula 

como dada -, pois os alunos pediram para ela ceder a aula para eles estudarem para a prova da 

outra disciplina com aula no horário subsequente. O terceiro fato ocorreu quando o chefe do 

departamento entrou na sala de aula para conversar com ela e, no meio da conversa, ele 

afirmou, sorrindo: “Essa é a mãe dos alunos...” E outro fato foi com relação à não 

preocupação/exigência com/dos os trabalhos passados para serem feitos em casa, conforme já 

falamos anteriormente. 

A referida professora afirma que tem um bom relacionamento com os alunos e acha 

que eles gostam dela. 

 

Ah, eu também tenho um relacionamento bom, eu acho que sim, porque 
ninguém reclama não. Nem eu não escuto nada, sempre conversando, eu 
sempre pergunto se falta, eu pergunto por que tá faltando tanto. Se tem um 
aluno que tá faltando, eu gosto de saber por que é que tá faltando, porque a 
gente tem alunos bons, é... que tiram notas boas, que tem uma assimilação 
melhor... Tava indo tão bem porque tá faltando tanto? Não professora, tava 
sem tempo, trabalhando muito. Tá sem tempo de vir, chega cansado... (eles 
respondem). [...] Eles gostam muito. Sempre quando tem qualquer coisa 
inclusive eles pedem muito pra eu ficar com eles como se fosse professora 
de educação infantil, todas as disciplinas. Minha gente, eu não posso ficar 
em outras disciplinas porque também eu tenho os meus horários,  tenho 
outras coisas, então só posso ficar em tal turno. Então eles pedem muito, 
então eu vejo que eles gostam, então sempre me pede tudo. O que eles vão 
fazer, eles vão questionar:  professora a gente tá precisando de uma 
disciplina tal, o que a senhora acha? Leia aqui esse documento... a gente quer 
fazer um documento pra solicitar isso... Aí eu leio, dou a minha opinião, dou 
a minha sugestão. Eles perguntam sobre a profissão, sobre estágio, sempre 
estou dando opiniões a eles. Então acho assim, se eles me buscam então é 
porque eu tenho um bom relacionamento. E eu gosto muito dessa turma do 
PROEJA, é uma turma madura, é uma turma que, tudo bem que tem 
dificuldades, mas eles estão ali e querem aprender tudo. É diferente um 
aluno do integrado... se o professor falta, vão embora... opa beleza! Faltou? 
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Ótimo! Vão embora, vão beber, farrear, fazer essas coisas... E eles não. Eles 
ficam muito chateados, eles acham um desrespeito e é isso mesmo! O 
professor falta, às vezes tem algum problema, mas não dão uma satisfação a 
eles. Eles ficam muito chateados com isso, reclamam, vão pra as 
coordenações, chefe de departamento, falar sobre isso. Ou às vezes 
aconteceu, ele chega pra mim e fala desses professores que quando acontece 
isso: professor fulano, ele pode saber muito, mas ele falta muito, ou 
professor fulano não deu essa aula... (Entrevista – P02) 

 

Pelo exposto, sobre a relação professor-aluno, observamos que as regras hierárquicas 

são implícitas e o enquadramento é enfraquecido, considerando que os adquirentes têm um 

certo grau de regulação sobre as características distintivas dos princípios regulativos, 

governando os princípios da comunicação. Eles participam nas aulas, opinam sobre a melhor 

forma de abordar o assunto e não demonstram ter medo ou receio da professora. A professora 

aceita as sugestões e contribuições. Existe um relacionamento aberto entre a professora e os 

alunos. (BERNSTEIN, 1996, p.59). Na relação aluno-aluno, o enquadramento também é 

fraco, visto que a professora propõe e incentiva muito o trabalho em grupo. 

 

• Critérios de sequência/compassamento 

 

Questionada sobre a complexidade da disciplina, a professora 02 nos revelou que a 

mesma não é fácil e que requer “uma sólida base teórica” em nível de cognição, ou seja, 

conhecimentos básicos que os alunos não têm, e afirmou sobre o compassamento: 

 

“Se fosse em outra modalidade, integrado ou sequencial, esse assunto eu 
daria em apenas uma aula. Mas, como é PROEJA..., é mais devagar. Tem 
que passar umas três aulas. Eles aprendem? Aprendem! Mas, tem que ser 
mais devagar. Porque falta base! Já teve aula em que eu tive que parar para 
fazer os cálculos básicos de matemática ou ensinar a usar a calculadora 
(científica). (Diário de campo, 2010, p. 28) 
 
 

Considerando as dificuldades dos alunos, questionamos a referida professora sobre o 

uso de estratégias realizadas em sua metodologia no que concerne ao tempo, à sequência e à 

velocidade com que trata os conteúdos (Bernstein, 1996).  

 

Agora, na prática, com a minha vivência já de sala de aula e de conteúdo, 
então eu mudo, eu altero um ponto que eles estão com mais dificuldades, que 
eu sinto que eles não estão conseguindo fazer aquela prática, aí eu repito 
quantas vezes for necessária até eles aprenderem. Então, na teoria, toda 
disciplina lá da escola, nós temos um conteúdo programático ali amarrado. 
Mas aí, eu particularmente, eu adapto à turma e principalmente ao PROEJA,  
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porque a gente tem que fazer algumas mudanças nesse conteúdo 
programático: em números de horas, em disciplinas, em tudo, porque a gente 
esperava um público e é outro completamente diferente. Então, um assunto 
que eu dou pra os alunos de nível integrado em dez horas de aula, pro 
PROEJA tem que ser vinte horas, certo? Por causa das dificuldades deles, do 
tempo... Tem que aumentar o tempo, diminuir a disciplina... (Entrevista – 
P02) 
  

 

Ela explica também como faz com os conteúdos, inclusive realizando a subtração de 

alguns subconteúdos. O que não ocorre com os outros alunos das outras modalidades.  

 

[...] você pode fazer o seguinte:  é direcionar mais, entendeu? Você pode 
pegar o conteúdo, vários conteúdos de uma disciplina e dividir em duas 
disciplinas por exemplo, certo? Agora aumentando o número de horas ou 
reduzindo conteúdo. Vamos dizer assim,  ele precisa de uma introdução à 
pneumática, produção de ar comprimido e tratamento, certo? Então a gente 
pode fazer o seguinte: cada um desses são três horas de aula. Pro PROEJA 
não, tem que ser seis horas pra cada item. [...] Exato é verdade! Tem 
assuntos, principalmente cálculo, então a gente não consegue avançar muito 
pelo tempo que a gente tem que terminar. Então existe isso, isso é importante 
pra isso, você vai aplicar em tal lugar e é assim que se calcula. Pratica aquele 
básico... O mínimo necessário. Agora pra gente aprofundar mais, por 
exemplo, pra ele ter uma possibilidade de fazer um concurso e tá bem, não 
tem condições hoje. (Entrevista – P02) 
 
 

 Identificamos que os alunos do PROEJA ficam com defasagem cognitiva em relação 

aos demais alunos das outras modalidades. Pois, segundo a professora, alguns assuntos são 

excluídos do ensino e outros não são aprofundados. De certa forma, ela baixa o nível de 

exigência conceitual e afrouxa o compassamento - a ritmagem da aprendizagem - para que 

eles obtenham sucesso no que se refere à aprovação e, consequentemente, na inserção no 

mercado de trabalho.  

 

• Critérios de avaliação 

 

Durante o tempo de nossa observação das aulas, não presenciamos nenhum tipo de 

avaliação formal. Na observação da segunda aula da professora, que foi no início da segunda 

metade do semestre, a mesma informou aos alunos que não fará as duas avaliações como de 

costume (com as turmas anteriores). Fará apenas um trabalho e uma prova ao final do 

semestre. Isto porque a turma se atrasou devido à mudança de laboratório para as aulas 

práticas, pois, no primeiro laboratório, havia muito poucas bancadas.  
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A professora nos explica como avalia os alunos e fala da resistência deles às provas 

escritas e individuais. 

 

Eu passo trabalhos: monte um circuito assim... é, aula prática, quando eu dou 
a prática, assim, olhe hoje tá valendo ponto. Eles se reúnem em grupo, aí 
eles vão lá e fazem. Aí eu dou um ponto de participação, meio ponto. Agora 
eu digo: ainda tem a avaliação teórica e individual. Aí eles não gostam 
muito. Não, não, não! (dizem)  Tem que ter, tem que ter...( a professora diz) 
eu vou colocar a nota, tem que ter isso. Mas assim, eu estimulo muito em 
grupo, porque eu relaciono assim, na vida prática ele vai trabalhar sozinho? 
Não. Ele vai trabalhar em grupo, então vamos direcionando isso pra que ele 
tenha isso... até o mercado de trabalho exige isso. Ele vai ser um técnico, ele 
vai ser um supervisor, então ele tem que trabalhar em grupo. Tem que saber 
respeitar a opinião... tem que dar opinião, tem que saber né, o momento 
certo, aí então eu estimulo muito isso. Vamos, tudo bem fazer as práticas em 
grupo, fazer exercício de cálculo também vamos lá grupo de três, dois, tal... 
entrega, um copia. Então sempre assim em grupo. Agora a teoria não, porque 
aí eu vou avaliar realmente individualmente, também pra saber o nível, os 
cálculos, como é que ele tá desenvolvendo, o que ele tá errando... (Entrevista 
– P02) 
 

No discurso da professora, identificamos que está implícito o conceito de politecnia, 

pois a mesma, quando exige a prova individual para medir a compreensão dos alunos, enfatiza 

a necessidade de os alunos saberem a teoria (os conceitos científicos e tecnológicos que estão 

fundamentando aquelas práticas). 

Identificamos também que os critérios de avaliação, ou seja, o que se espera dos 

alunos, não são explícitos e determinados. A professora diz como fará, mas, de repente muda 

a estratégia. Pega os alunos de surpresa para realização dos trabalhos em sala. É um processo 

“muito solto”. Há, então, um fraco enquadramento nos critérios de avaliação. 

No entanto, quanto à forma de trabalhar com “o erro” dos alunos, a professora realiza 

um trabalho diferenciado. Observamos isso no seu discurso quando ela relata que corrige na 

hora os exercícios realizados nas aulas – com a ajuda do monitor - e que, quando devolve as 

provas aos alunos, juntos identificam onde e porque o erro ocorreu. Nesse caso, a professora, 

na avaliação, se utiliza do erro do aluno como um instrumento auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem, redirecionando o processo a partir da compreensão da lógica do aluno, ou seja, 

na compreensão do “[...] que se passa na interação entre o ensino e a aprendizagem para uma 

intervenção consciente e melhorada do professor”. (SILVA, 2004, p. 60). 

 

Quando ele errou, aí eu na mesma hora eu vou e corrijo. Sendo uma prática 
aí a gente tem um monitor né, que também trabalha lá, que sempre fica 
orientando... E aí ta tudo bem? Tudo certo? Sempre questionando, 
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perguntando... e na aula o que acontece? Eu pergunto muito. Então é uma 
aula que eu faço uma interação com um aluno: bem que válvula é essa? aqui 
tem um circuito, mas que válvula é essa que vocês já aprenderam? Não é 
válvula de alternadora  não. Não é uma alternadora. Qual é essa válvula? Aí 
eu busco deles... isso não é uma simultaneidade/é uma simultaneidade 
entendeu? isso não é uma simultaneidade/é uma simultaneidade entendeu? 
Porque, por causa disso, disso e disso. [...] agora em provas eu entrego as 
provas, né? Eles vêem o que eles erraram e questiona: professora é isso? Não 
é assim... é desse jeito e tal. Tem outra oportunidade que é a avaliação final, 
que a gente faz, também individual. Ou às vezes, o outro professor (a turma 
é divida – fator 2) passa um trabalho eu também passo trabalho  assim 
sempre querendo ajudar de toda forma e utilizar aquele mínimo 
conhecimento que ele teve, né? Claro que ele não vai aprender - e os outros 
também - tudo 100%, mas aquele mínimo, que ele saia com algum 
conhecimento no mínimo que seja. (Entrevista – P02) 

 

• Classificação trabalho mental e trabalho manual (teoria e prática) 

 

Há também, na prática pedagógica da professora 02, como no caso do Professor 01, 

uma separação entre teoria e prática, a primeira precedendo à segunda. Segundo a professora, 

o começo é sempre pela teoria e em forma de aula expositiva, relacionando a teoria com 

exemplos de vida dos alunos - o que ela chama de prática. 

 

Sempre... vamos dizer assim... ou a disciplinas só de cálculo ou disciplinas 
teórico-prática, sempre pela teoria. Então, primeiro dia, eu explano, eu 
coloco todo conteúdo programático,  referências bibliográficas, site de 
internet... programas de simulação, onde eles vão encontrar tudo, inclusive 
também calculadora científica... [...] aí depois dessa teoria, que eu exponho 
de como é a disciplina, eu faço prova teórica, eu faço trabalhos, explico tudo 
de como vai ser durante o semestre. Ai eu começo com a teoria: o que é 
aquilo? O assunto de hoje é tração  e compressão. O que é tração?  E 
compressão? Os esforços onde é aplicado... tipos, classificação...[...] 
Expositiva (aula). Ou uso datashow ou geralmente quadro porque eu gosto 
que eles copiem. Mesmo tendo livro como referência assim... Não, eu gosto 
que eles copiem. Aí eu digo: copiem isso, aí eles vão copiando. E  às vezes 
eu noto, tudo que eu vou falando eles vão anotando. Também pedem pra eu 
repetir: como é isso mesmo? Aí eu repito várias vezes a mesma coisa (do 
mesmo jeito). O esforço é assim... a força é tal... os conceitos físicos. Da 
minha parte é mais essa, ele tem muita dificuldade de assimilar, de entender. 
Então eu volto, explico... e nessa teoria eu também vou utilizando a prática, 
quando eu digo assim, a disciplina que é teórica e prática, a gente faz, pratica 
mesmo, que eles gostam mais. Essa pneumática que você estava observando, 
então eu sempre relaciono: olha, vocês hoje vieram de ônibus, onde vocês 
vão ver essa parte de automação? Pronto, vocês hoje vieram de ônibus, 
pronto tem lá. Aquela porta ali, essa se movimenta... Como é o sistema 
pneumático? Vamos montar ele. Aí eu ensino toda teoria: o que é válvula? 
os tipos de válvula... Como faz as ligações das mangueiras, os tipos de 
atuadores, todos os elementos que vão ali naquele processo. (Entrevista – 
P02) 
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Na aula expositiva, antes de dar o conteúdo, a professora geralmente faz arguição aos 

alunos sobre o assunto e sobre sua relação com as práticas no mercado de trabalho, 

direcionando as perguntas àqueles que trabalham na área. Poderíamos afirmar que a relação 

entre a teoria e a prática estabelecida pela professora no início do trabalho com os conteúdos 

refere-se a uma contextualização entre os mesmos e os conhecimentos práticos dos alunos, no 

entanto essa ênfase é por nós identificada muito mais no discurso que na prática da 

professora, o que não deixa de ser um avanço.  

Os alunos interagem bem nas aulas expositivas respondendo ou levantando outras 

questões. As aulas expositivas são realizadas com material de muito boa qualidade, seja no 

quadro branco, com material autocolante, seja utilizando recursos tecnológicos - na TV 

passando arquivos/vídeos do computador, o que motiva os alunos. Enquanto a professora 

explica o assunto, o monitor vai passando, para os alunos manusearem, os componentes dos 

quais ela fala. Por vezes ela solicitava que o aluno monitor explicasse uma parte do assunto. 

De vez em quando, algum aluno quebra a seriedade da aula com uma brincadeira que sempre 

é bem recebida pela professora.  

Destacamos a importância do apoio do aluno monitor - um aluno que já fez a 

disciplina e auxilia a professora - que é muito importante para uma prática diferenciada, pois 

ele consegue os códigos específicos dos alunos e os códigos elaborados do professor ao 

mesmo tempo.  

Sempre que inicia as aulas, a professora retoma a teoria que foi trabalhada na aula 

anterior. Depois, realiza uma exposição oral e, por último, orienta os alunos para a atividade 

prática – nas bancadas. Essa regra se repete: sempre após a explanação do assunto pela 

professora, a mesma orienta que os alunos desenvolvam os exercícios nas bancadas.  

 

Pronto,  agora vamos montar. Aí em outras aulas a gente já vai montando, 
praticando o que eles viram na teoria.  Nas bancadas, é... Então nessas 
disciplinas assim, eles gostam mais porque eles praticam. Eles entendem 
melhor. Eles gostam demais, assim, vibram muito. Agora na de cálculo... 
muita dificuldade. (Entrevista – P02) 
 

 
Os alunos podem contar com o auxílio de um aluno monitor em sala de aula. Assim 

sendo, a professora geralmente senta-se no birô e realiza outras atividades de natureza pessoal 

ou conversa com outros professores que chegam e/ou alunos que se aproximam. Enquanto 

isso, os alunos ficam desenvolvendo a tarefa por todo o resto da aula, quase sempre sozinhos, 

a não ser quando o aluno monitor está presente para auxiliá-los. Uma vez ou outra, quando 
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não conseguem de jeito nenhum, eles chamam a professora. A mesma se levantava e se 

encaminhava até o grupo para retirar as dúvidas, então aproveita a ocasião para passar nos 

demais grupos. Foi o que ocorreu em uma determinada aula quando os alunos, depois de 

muitas tentativas, conseguiram resolver a atividade proposta sozinhos. 

 

Passados vinte minutos do início do exercício prático, um aluno depois de 
muito tentar, chamou a professora impacientemente: “- Professora venha 
aqui ver...” A professora logo identificou os erros e os corrigiu. Os alunos do 
grupo então refizeram o exercício. Depois, ela foi aos demais grupos e deu 
algumas orientações. Um grupo, que ela já havia orientado anteriormente, 
finalmente conseguiu e chamou-a para ver. Ela interjecionou com alegria: “- 
Pronto! Agora!” E perguntou: “ O que foi que erraram?” Eles responderam 
onde havia estado o erro e como refizeram. (Diário de campo, 2010, p. 27) 
 
 

A distância dela com relação aos alunos na hora do exercício prático se repetiu na 

maior parte das aulas observadas, ou seja, há uma forte classificação entre os espaços do 

professor e os do aluno. Depois da exposição oral, normalmente ela deixa o processo de 

ensino-aprendizagem a cargo do monitor e dos próprios alunos, como se já tivesse feito a 

parte dela e o resto dependesse dos alunos. Como consequência, o espaçamento entre os 

alunos é enfraquecido (fraca classificação), considerando que é, na maior parte das vezes, na 

interação entres eles que há a aprendizagem.  

É notória a dificuldade dos alunos em resolver as questões propostas. Começam, 

param, refazem. Uns dizem para fazer de uma forma e outros, de outra forma. E a professora 

continua sentada no birô. Poderíamos considerar que a professora estivesse estimulando a 

“autonomia” dos alunos se, ao final das aulas ela retomasse o processo de ensino, mas não é o 

que acontece. Identifica-se, com isso, o não reconhecimento da importância do papel de 

professor como mediador no momento da aprendizagem conforme enfatiza Vygostsky (1998) 

sobre a zona de desenvolvimento proximal.66  

Um dia, de repente, como se para justificar o fato de ficar sentada enquanto os alunos 

executam a tarefa, ela olha para nós (pesquisadora) e explica: “É uma disciplina prática! (fez 

um gesto com as mãos como se ‘os jogasse na prática’) É assim! Têm que fazer... Eu já dei a 

parte teórica, agora é prática! (repete o gesto)”. E completa afirmando que, na parte prática, 

eles podem contar com o monitor, “que é um aluno que já passou por tudo isso e já fez uma 

prova”. Segundo a professora, na prática “o monitor fica tirando as dúvidas deles.”  

                                                 
66 [...] a distância entre o nível do desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 
independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado  através da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. (p. 112) 
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A prática pedagógica da professora se centra na aula expositiva – parte teórica -, como 

se isso garantisse a aprendizagem cognitiva dos alunos. Nas aulas práticas, ela atua pouco, 

apoiando-se no aluno monitor. Se a própria professora reconhece a complexidade da 

disciplina e as dificuldades dos alunos, conforme nos afirmou, é de se esperar que a mesma 

esteja mais próxima para auxiliá-los no desenvolvimento das atividades propostas, o que não 

acontece. Com isso, a maioria dos alunos não conclui o exercício proposto nas aulas. E, como 

se não bastasse, sem se preocupar com os alunos que não haviam ainda conseguido, ainda 

sentada no birô, às 20h40, a professora faz a chamada dizendo que aqueles que não 

conseguirem poderão concluir na próxima aula. Não há um fechamento do assunto, um 

feedback. E não há uma retomada na aula seguinte do que não foi feito na prática – dos erros, 

das dúvidas. Assim ocorreu no nosso terceiro dia de observação quando, faltando 15 minutos 

para o final da aula, perguntamos ao monitor se haveria tempo de os alunos concluírem, e ele 

respondeu:  

 

“ – Acho que não..., porque os que terminaram, fizeram errado e começaram 
de novo.” Mesmo assim, vimos a  professora pegando a caderneta para fazer 
a chamada e a fez em silêncio. Depois, às 20h 45, a mesma falou em alto e 
bom tom: - Gente! Faltam quinze pras nove. Alguém terminou? Vamos fazer 
o seguinte...: na próxima aula, vocês terminam, tá certo? Na próxima aula 
vocês vão direto pras bancadas." (Diário de campo, 2010, p. 38) 

 

Uma exceção ocorre num dos dias em que observamos a aula. A professora apresenta 

uma postura diferente, atuando e intervindo na prática. Nesse dia, ela resolve, juntamente com 

o monitor, explicar a teoria através de um “circuito” que foi colocado na TV, via computador. 

Fala da importância da simbologia para o entendimento do assunto. E, depois que pergunta se 

alguém tem dúvidas e ninguém responde, os direciona para a prática. 

 

Então diz: “Agora vamos pra prática! Todo mundo vai ter que fazer! Vai dar 
tempo... Não venham me dizer: meu ônibus vai embora...” E os alunos 
foram, em grupos resolver o circuito na prática com a professora passando 
nos grupos e ensinando. O monitor também ajudava. Eram 20h35 quando a 
professora sentou no birô – pela primeira vez nessa aula – e foi fazendo a 
chamada em silêncio. Ao término da aula, perguntamos à professora se todos 
os grupos haviam concluído o exercício, ao que ela nos respondeu, sorrindo: 
“Concluíram! Hoje todos concluíram!” E os alunos foram saindo. (Diário 
de campo, 2010, p. 43 – grifo nosso) 

 

 Estamos enfatizando a postura da professora durante a realização das atividades nas 

bancadas por considerarmos que a mesma interfere na classificação entre trabalho mental e 
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trabalho manual (forte classificação), que caracterizamos como sendo a separação entre teoria 

e prática. Isso porque, além do hiato conceitual, sua ausência como mediadora no processo 

ensino-aprendizagem maximiza os prejuízos, dificultando um bom desenvolvimento da 

prática pedagógica com vistas ao sucesso dos alunos. 

Segundo Bernstein, quanto mais fortes forem os enquadramentos e classificações, 

mais a prática pedagógica se aproxima das pedagogias visíveis; podemos afirmar que, no caso 

da Professora 02, temos uma pedagogia híbrida (mista), com mais aproximação às pedagogias 

invisíveis. O quadro abaixo resume a análise desenvolvida da prática pedagógica da 

professora. 

 

Quadro 35 – Pratica Pedagógica da Professora 02 

PRÁTICA 
PEDAGÓGICA 

INDICADORES PROFESSORA 02 (P-02) 

Como conteúdo 
específico (o 
quê) 

Domínio conceitual  
Exigência conceitual 
 
 

Nível alto (+) 
Nível baixo (-)  
 
 

Como condutor 
cultural (como)  
 

  
Regras hierárquicas;  
 
 
 
 
 
Regras de sequenciamento/compassamento  
 
 
 
Regras criteriais 
 
 
 
Classificação entre trabalho manual e trabalho 

mental 

 
 
Espaçamento aluno-aluno 
 
 
 
Espaçamento professor-aluno 
 
 
 

 
Fraco enquadramento na relação professor-
aluno (+) 
 
Fraco enquadramento na relação aluno-
aluno) (+) 
 
Implícitas/Fraco enquadramento da 
ritmagem da aprendizagem (+) 
 
 
Fraco enquadramento nos critérios de 
avaliação (-) 
 
 
Forte classificação (-) 
 
 
 
Fraca classificação entre os espaços aluno-
aluno. 
 
 
 
Forte classificação entre os espaços 
professor-aluno. 
 
 

Aproximação com as Pedagogias Invisíveis 
Fonte: Elaboração própria 

 

� Professor 03 
 

 
Curso Técnico em que ministra aula  Curso Técnico de Refrigeração 
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Disciplina Manutenção de Sistemas Térmicos I 
Tempo de trabalho na instituição 15 anos 
FORMAÇÃO  
Graduação Pedagogia 

Especialização em Formação de 
professores 

Pós-Graduação 
                           

Mestrado em Educação 
 

O professor 03 relatou que aprendeu a ensinar a partir da sua formação pedagógica, 

desde a graduação (em Pedagogia), passando pela especialização (em Formação de 

professores), até o mestrado (em Educação – Didática dos Conteúdos Específicos) . De fato, o 

professor tem uma formação predominantemente pedagógica, diferenciada da dos demais 

professores da instituição. Ele explica que, se fosse por essa formação unicamente 

pedagógica, não poderia ser professor “da casa” na área técnica, mas, na época em que foi 

contratado, exigia-se somente a formação técnica de nível médio, conforme falamos 

anteriormente, para ministrar aulas nos cursos técnicos. Pela sua formação pedagógica, ele se 

vê como um profissional inovador e progressista.  

 

Eu me considero um professor que pela própria formação... eu diria que eu 
não sou tradicional. [...] Eu me aproximo dessa outra perspectiva 
(progressista) que leva mais em consideração a interação, o dialogo na sala 
de aula. (Entrevista – P03) 
 

 
Prática Pedagógica como conteúdo específico  
 

O professor trabalha com uma turma que é dividida em dois grupos de 17 alunos. Um 

grupo fica com um professor diferente  e o segundo com o Professor 03 observado, ambos por 

nove semanas; depois trocam, fechando o semestre (2010.2). Eles dividem os conteúdos da 

disciplina. Por exemplo, o Professor 03 fica responsável pela parte de máquinas de lavar 

roupa. A carga horária diária é de 05 (cinco) horas-aula, das 18h30 às 22h15, perfazendo um 

total de 90 (noventa) horas-aula por semestre. Observamos 25 (vinte e cinco) horas-aula do 

quarto bimestre de 2010 que teve início em outubro e finalizou em dezembro.  

O professor aparenta ter um bom domínio conceitual sobre o assunto trabalhado, 

mesmo não demonstrando isso em grandes exposições (aulas expositivas). Talvez pela sua 

formação também pedagógica, não se preocupa em “passar” os conteúdos (transmissão). 

Observamos o domínio do professor nas abordagens junto aos grupos quando vai explicar, 
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mediar, algo que os alunos não entenderam no estudo da apostila e/ou na hora da aplicação do 

conhecimento na prática. 

O nível de exigência conceitual do professor com relação aos alunos é mediano. Ele 

respeita o ritmo dos alunos e não exige demais, além do que os alunos podem dar 

cognitivamente.  

 
Prática Pedagógica como condutor cultural 
 
• Relações hierárquicas: Relacionamento professor-aluno (transmissor-adquirinte) 

 

O professor apresenta uma postura dialógica, com uma linguagem coloquial e técnica, 

de forma que os alunos interagem bem, respondendo ou perguntando.  O tom de voz do 

professor é brando. 

Não observamos uma postura rígida por parte do professor, de forma que o mesmo se 

torna accessível, seja para uma conversa sobre questões da disciplina ou de cunho pessoal. O 

referido professor às vezes brinca com os alunos como forma de descontração.  

Sobre o que os alunos pensam do referido professor, o mesmo afirma que “acha que é 

bem aceito”, que os alunos gostam dele, e sintetiza da seguinte forma: “[...] Não, eu acho que 

eles não me veem como carrasco, não. Acho que me veem como uma pessoa que tá aqui pra 

ajudar. Não vou dizer pra passar um conhecimento, mas pra ajudar no processo de construção 

desse conhecimento”, em nível de cognição. E complementa dizendo que antes realizava uma 

avaliação ao final da disciplina sobre suas aulas 

 

Há dez anos atrás eu fazia... no final eu deixava um espaço pra que eles 
escrevessem. Então, isso há dez anos atrás. Já estou com quinze anos na 
Escola, oito anos como coordenador... eu parei de fazer. Mas assim... eu 
posso lhe dizer que ao longo desses anos que, se eu tive problemas foram 
muito poucos que eu nem lembro, entendeu?  (Entrevista – P03) 

 

No que tange ao princípio comunicativo, na relação professor-aluno e aluno-aluno, o 

enquadramento é fraco, considerando que a unidade básica de produção é “relativamente 

cooperativa, baseada no grupo, com oportunidades para variar as condições e talvez o 

sequenciamento e o compassamento [...]” (BERNSTEIN, 1996, p.77) para atender às 

diferenças individuais.  

Consideramos que a hierarquia sempre existe no processo de ensino-aprendizagem, 

explícita ou implicitamente. No caso do Professor 03, as regras hierárquicas são implícitas, 

assim, as relações de poder não são muito claras. “Podemos definir uma hierarquia como uma 
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relação em que o poder é mascarado ou escondido por dispositivos de comunicação. No caso 

de uma hierarquia implícita, o professor atua diretamente sobre o contexto de aquisição, mas 

indiretamente sobre o adquirente.” (BERNSTEIN, 1996, p. 99).  

 

• Critérios de sequência/compassamento 

 

A todo tempo o professor explica a importância do sequenciamento do conteúdo – de eles 

entenderem como funcionam os componentes e como testá-los, depois como os mesmos 

funcionam em conjunto, em cada etapa da lavagem nas máquinas. Explica, ainda, que tendo 

essa compreensão, eles não terão dificuldades em identificar possíveis problemas em 

máquinas de lavar roupas. Depois, num segundo momento, o professor explica que, 

juntamente com ele, os alunos que compareceram na aula passada irão demonstrar cada 

componente e testá-los para os alunos que faltaram. 

 

O professor vai explicando para que serve cada componente, sempre 
perguntando aos alunos antes de explicar. Depois pede que eles os testem. 
Complementa as informações dos alunos. Uns alunos que compreenderam 
explicam aos demais. Assim, a aula transcorre bastante movimentada e os 
alunos bem interessados. (Diário de campo, 2010, p. 39-40) 
 

Na aula sobre sistema mecânico da máquina de lavar roupas, o professor chama a 

atenção para a importância da sequência para a efetiva aprendizagem.  

 

Depois dessa etapa, o professor deu novo comando se referindo à caixa de 
engrenagem e disse: “Agora vocês vão desmontar tudo isso aí, vão olhar o 
nome de cada peça (componente) na apostila e depois vão montar tudo de 
novo.  [...] Bora, pessoal! Bota a cabeça pra funcionar. [...] Olha a sequência! 
Olha a sequência!” (Diário de Campo, 2010, p. 50) 
 
Por fim, depois de remontadas as máquinas pelos dois grupos, o professor 
explicou que agora eles veriam “o todo”, ou seja, a máquina em 
funcionamento, observando todas as etapas: enchimento, lavagem, 
centrifugação. Ao término da tarefa, o professor pediu que os alunos 
explicassem, antes de fazer o relatório do dia, demonstrando com os 
componentes, como ocorrem a lavagem e a centrifugação. O que os alunos 
não sabiam, o professor complementava ensinando. (Diário de Campo, 2010, 
p. 50) 
 

Observamos a preocupação do professor com o entendimento dos alunos, inicialmente, 

acerca dos componentes da máquina (em separados) e, posteriormente, com o funcionamento 

completo da máquina, observando-se cada etapa. Nesse sentido, identificamos um forte 
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enquadramento nas regras de sequenciamento, que são explícitas tanto na relação dos 

conteúdos do Programa apresentados aos alunos quanto no desenvolvimento desses 

conteúdos. 

Ao final da disciplina para o referido grupo, o professor afirmou que “um grupo 

evoluiu mais e o outro, menos. Mas isso não implica dizer que, para o segundo grupo, não 

houve aprendizagem.” E complementou explicando para à pesquisadora que, com os alunos 

do PROEJA, “é necessário uma sensibilidade para a realidade deles, não adianta puxar 

demais. Não dá pra fazer nas aulas como se faz com os alunos do integrado, que têm tempo 

pra estudar e são mais jovens.” (Diário de campo, 2010, p. 22-23, grifo nosso) 

Apesar dessa compreensão, diferentemente dos professores que o antecederam em 

nossas análises, o professor 03 afirma, inicialmente, não realizar estratégias diferenciadas 

quanto ao tempo, ao sequenciamento e à velocidade em trabalhar os conteúdos com os alunos 

do PROEJA.   

 

Veja bem, o tempo de aula é o mesmo... Falando da minha disciplina o 
tempo de aula é o mesmo, porque é o mesmo conteúdo programático e 
mesma carga horária do seqüencial. Então eu tenho tempo igual, tá? A 
metodologia como a gente trabalha isso varia muito de turma pra turma. Eu 
gosto de dizer como Marcelo dizia na Universidade Federal: uma sala de 
aula é um caldeirão. Então a gente nunca sabe como vai administrar a aula. 
Você até programa. Às vezes você muda a estratégia, primeiro a gente faz 
uma radiografia da turma como é um pessoal adulto,  eles já trazem muitos 
conhecimentos, já de outros cursos, ou até da prática da vida, que eles 
entraram na empresa e fizeram cursos na própria empresa. Tudo isso a gente 
aproveita né? Depois dessa radiografia é que a gente vai traçar que estratégia 
que você vai trabalhar com aquela turma e mudar adaptar de acordo como o 
grupo. Então não existe uma aula assim igual, nunca é. Entendeu? 
 
A velocidade, é como eu falei depende do grupo, tem grupo que a gente 
consegue - independente se é PROEJA ou seqüencial – a gente consegue 
andar um pouco mais rápido e outro mais lento. [...] (Entrevista – P03) 
 

 
 Sobre o sequenciamento e a velocidade com que o professor conduz o processo de 

ensino, Bernstein (1996) afirma 

 

[...] se existe uma transmissão, ela não pode ocorrer de uma vez só. Algo 
deve vir antes e algo deve vir depois. Se algo ocorre antes e algo depois, 
existe uma progressão. Se existe uma progressão, deve haver regras de 
seqüenciamento. Toda prática pedagógica deve ter regras de seqüenciamento 
e essas regras de seqüenciamento implicarão regras de compassamento. O 
compassamento é a velocidade esperada de aquisição das regras de 
seqüenciamento, isto é, quando se tem que aprender num dado espaço de 
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tempo. Essencialmente, o compassamento é o tempo permitido para cumprir 
as regras de seqüenciamento (BERNSTEIN, 1996, p. 97). 

 

Mesmo defendendo que o aluno do PROEJA aprende e que as estratégias não são 

aplicadas exclusivamente a esse grupo de alunos, o Professor 03 reconhece que, ao compará-

lo com os alunos dos cursos subsequentes (técnico seqüencial), estes são mais bem preparados 

e, consequentemente, os alunos do PROEJA têm um ritmo mais lento num tempo 

diferenciado.   

 
Então... assim, o aluno do seqüencial (subseqüente) ele vem melhor 
preparado de uma forma geral, porque ele vem com conhecimentos de física, 
matemática e química, que refrigeração usa muita física e química. Por 
exemplo, pra eu lhe explicar um processo do sistema frigorífico... Vamos 
falar mais claro, né? Como é que um ar condicionado daquele refrigera? 
Aquilo é física e química. Então o aluno que já tem essa base do seqüencial, 
ele entende mais rápido, mais facilmente do que o aluno do PROEJA.  Então 
por isso que tem grupo que a gente consegue avançar mais e tem grupo que 
avança menos. Aí foi quando eu falei... eles aprendem? Aprendem! Num 
tempo diferente. Entendeu? É como uma criança. Tem criança que aprende 
mais rápido, outra leva mais tempo, mas você tem que chegar no objetivo: 
que o aluno aprenda aquele conteúdo, entendeu? (Entrevista – P03) 
 

 E reconhece também que, às vezes, é preciso suprimir alguma parte mais complexa  do 

conteúdo, ou tratá-lo mais superficialmente. E, sendo os alunos do curso subsequente mais 

bem preparados, essa prática pode ocorrer mais recorrentemente com os alunos do PROEJA. 

 

Às vezes sim. Por exemplo, você tem turma que você consegue aprofundar 
mais na parte teórica. Tem grupo que você trabalha mais superficialmente. 
Acho que isso acontece... trabalha mais na prática e aprofunda menos na 
teoria. Depende do grupo. Com isso não quero dizer que todo grupo do 
PROEJA eu trabalhe, eu facilite. Depende do grupo. Tem grupo que a gente 
consegue aprofundar um pouco mais, outros menos. Mas o que é verdade é 
isso: o grupo sequencial de uma forma geral, ele chega mais bem preparado 
em termos de disciplinas gerais.Você até percebe isso na escrita, na 
linguagem oral, entendeu? Mas não quer dizer que o aluno do PROEJA não 
aprenda. Isso não é verdade. Aprende sim! (Entrevista – P03) 
 

Vale ressaltar que não é necessário somente baixar o nível conceitual dos alunos para 

um ensino de qualidade, mas trabalhar de forma diferente, no que se refere ao tempo 

pedagógico, à metodologia e às estratégias de ensino-aprendizagem e ao sistema de avaliação, 

recontextualizando os discursos especializados a partir da mediação do discurso pedagógico.  
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• Critérios de avaliação 

 

Segundo o professor, em sua disciplina não existe prova nem período específico de 

recuperação. A avaliação é sistemática e processual, feita a cada aula, quando ele solicita dos 

alunos relatórios de cada atividade desenvolvida, geralmente propostas como situações-

problema. E a recuperação é paralela ao processo de ensino. 

 

A recuperação se dá na própria aula, no retrabalho com os erros. Ele (o 
professor) também afirmou que, ao final do curso – com esta turma –,  
observa que um grupo evoluiu mais e outro, menos, mas que isso não 
implica dizer que não houve aprendizagem. (Diário de campo, 2010, p. 22) 
  

O professor 03 se utiliza do “erro” como uma ferramenta de diagnóstico e apoio ao 

processo ensino-aprendizagem.  

  

Eu uso muito o erro... o erro do aluno. Não pra puni-lo, mas pra identificar 
aonde é que eu posso intervir, tentar ali dar a ajuda necessária para que o 
aluno caminhe um pouco mais à frente... a partir do erro. Isso a gente só 
consegue fazer em cada aula, no dia a dia, tá certo? Com uma atividade 
prática, com uma atividade escrita... (Entrevista – P03) 
 

Ao devolver os relatórios corrigidos aos alunos, o professor faz um trabalho a partir do 

que eles erraram, individualmente, ou em grupo, se mais de um aluno tiver errado a mesma 

coisa. 

 

O professor vai junto aos alunos nos grupos, orienta que eles releiam os 
relatórios, identifiquem seus erros e discutam em grupo sobre os erros. 
Enquanto um grupo discute, o professor vai ter com outro grupo e juntos 
acompanham o funcionamento da máquina de lavar roupas. Os alunos leem 
um a um enquanto a máquina funciona. O professor ouve, atenta e 
respeitosamente, a leitura dos alunos e quando o aluno esquecia, não sabia 
ou pulava alguma etapa, ele questionava os outros alunos sem dar de 
imediato a resposta. Ou seja, os alunos e o professor trocavam saberes, 
constituindo esse momento, um rico processo de aprendizagem. (Diário de 
campo, 2010, p.21-22)  
 

Depois desse momento de avaliação/recuperação, o professor orienta que os alunos 

retifiquem os seus relatórios e os entreguem de volta a ele. Identificamos que o professor 

desenvolve uma avaliação formativa-reguladora, que, de acordo com Silva (2004, p. 60): 
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É um processo sistemático e intencional de acompanhamento da relação 
entre o planejamento, o ensino e a aprendizagem, para compreender as 
necessidades dos aprendentes com a preocupação de dar ao professor as 
informações para criar e recriar situações didáticas provocadoras de 
aprendizagens. 

 

A partir do trabalho com os erros dos relatórios, nas últimas aulas, como que para 

fechar a disciplina, o professor cria várias situações-problema para que os alunos as resolvam 

em grupo. 

Identificamos um forte enquadramento nos critérios de avaliação que são explícitados 

pelo professor desde o início do curso em seu “contrato didático”. 

 

• Classificação entre trabalho mental e trabalho manual (teoria e prática) 

 

Identificamos que o Professor 03 tem uma metodologia de trabalho própria, que, 

segundo ele, foi criada a partir da sua formação pedagógica. Ou seja, o referido professor fez 

sucessivas recontextualizações dos saberes trabalhados, mobilizados na sua formação 

continuada (desenvolvimento pessoal), como ele próprio define: “Da minha formação, peguei 

o que achei bom. O que não, deixei de lado. Porque tem muita coisa que está somente na 

teoria...” (Diário de Campo, 2010, p.13-14).  

Quando solicitado a fazer sobre uma descrição da metodologia, o Professor 03 explica 

que para introduzir o conteúdo, dá uma explicação geral sobre os objetivos da disciplina e 

inicia o trabalho com a apostila elaborada por ele próprio. Pede que os alunos leiam sozinhos 

a parte teórica. Depois da leitura, eles vão para as bancadas entrar em contato com os 

componentes elétricos. Nas bancadas, na parte prática, o professor inicialmente deixa os 

alunos em grupos com os componentes, fazendo a relação da teoria com o concreto, em nível 

de cognição. Depois ele se aproxima e intervém, questionando, problematizando o conteúdo 

antes de explicar de fato como cada componente funciona e como testá-los. Num dos dias de 

aula, observamos o trabalho sobre o assunto que trata da parte elétrica (no capítulo 04 da 

apostila).  

 

Na bancada, antes de manusear os componentes, o professor pega 
instrumentos de medição para que os alunos meçam a tensão nominal. Faz 
algumas perguntas aos alunos problematizando o assunto e fazendo emergir 
alguns conceitos[...] Os alunos vão respondendo e interagindo com o 
professor[...] (Diário de campo, 2010, p. 31-32) 
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 Sobre o fato de os alunos iniciarem pela leitura da apostila, sozinhos, e entrarem em 

contato com os componentes sem que o professor apresente o assunto, o mesmo explica:  

 

“Eu não sou o dono do saber. Eu considero o que eles já sabem, a bagagem 
que trazem.” (Diário de campo, 2010, p. 14) 
 
[...] que parte do pressuposto de que os alunos já têm algum conhecimento, 
alguma “bagagem”. E, quando ele os coloca para raciocinarem, para 
pensarem sobre o assunto antes, os resultados são melhores do que se ele 
fosse demonstrar para eles [...] (Diário de campo, 2010, p. 39) 

 

Em uma aula sobre sistema mecânico da máquina de lavar, o objetivo era conhecer os 

componentes mecânicos da mesma e aprender a recuperar a caixa de engrenagem.  

 

Após a leitura da apostila os alunos formaram dois grupos. O professor 
solicitou que soltassem o agitador da máquina de lavar. Como eles não 
resolveram de pronto, o professor os deixou “quebrando a cabeça”, ou seja, 
eles foram estimulados a refletir e discutir entre si sobre a tarefa proposta. 
(Diário de campo, 2010, p. 40) 

 

Identificamos que a classificação trabalho mental e trabalho manual, no que tange à 

divisão teoria-prática, é mais amena, é de certa forma enfraquecida (fraca classificação), 

principalmente pela não responsabilidade inicial de o ensino/estudo da teoria ser do professor. 

O pensar e o agir, o saber e o fazer acontecem quase simultaneamente e são realizados 

inicialmente por um único sujeito. A intervenção e a mediação do professor acontecem 

posteriormente. 

Denotamos também que os espaços entre professor-aluno e aluno-aluno são 

enfraquecidos (classificação fraca), já que o trabalho pedagógico, segundo o próprio 

professor, é uma construção coletiva do conhecimento, necessitando, para tanto, das trocas e 

interações entre docente e alunos. 

De acordo com Bernstein (2006), podemos identificar o Professor 03 como tendo 

também uma prática pedagógica híbrida (mista) preponderantemente invisível, por apresentar 

uma maior incidência de enquadramentos e classificações fracos, conforme podemos ilustrar 

abaixo:   

 

Quadro 36 – Prática Pedagógica do Professor 03 

PRÁTICA 
PEDAGÓGICA 

INDICADORES PROFESSOR 03 (P-03) 

Como conteúdo 
específico (o 

Domínio conceitual 
Exigência conceitual 

Nível alto  
Nível médio  
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quê)  
 

 
 

Como condutor 
cultural (como)  
 

  
Regras hierárquicas;  
 
 
 
 
 
Regras de sequenciamento/compassamento  
 
 
 
Regras criteriais 
 
 
 
Classificação entre trabalho mental e trabalho 
manual (teoria e prática) 
 
 
 
Espaçamento aluno-aluno 
 
 
Espaçamento professor-aluno 
 

 
Fraco enquadramento na relação professor-
aluno (+) 
 
Fraco enquadramento na relação aluno-
aluno) (+) 
 
Explícitas/Fraco enquadramento da 
ritmagem da aprendizagem (+) 
 
 
Forte enquadramento nos critérios de 
avaliação (+) 
 
 
Fraca classificação (+) 
 
 
 
 
Fraca classificação entre os espaços 
professor-aluno. (+) 
 
Fraca classificação (+) 
 

Aproximação com as Pedagogias Invisíveis 
Fonte: Elaboração própria 

 

Concluímos aqui a parte mais densa das nossas análises sobre a prática pedagógica de 

cada um dos três professores, individualmente, apresentando um quadro-síntese baseado em 

Bernstein (1996) sobre as Pedagogias Visíveis e Invisíveis em suas relações com as práticas 

pedagógicas tradicionais e progressistas.  

 

Quadro 37 – Pedagogias visíveis e Pedagogias invisíveis 

PEDAGOGIAS VISÍVEIS 
(Aproxima-se da prática tradicional/conservadora) 

 

PEDAGOGIAS INVISÍVEIS 
 (Aproxima-se da prática progressista) 

Critérios explícitos de hierarquia/sequência/compassamento 
 

Critérios implícitos de hierarquia/sequência/compassamento 

Separação entre o concreto e o abstrato - forte classificação 
entre trabalho manual e trabalho mental 
 

Integração entre o concreto e o abstrato - fraca classificação 
entre trabalho manual e trabalho mental 

Ênfase na transmissão-desempenho 
 

Ênfase na aquisição-competência 

Forte compassamento  da aquisição   
Forte ritmagem da aprendizagem 
 

Fraco  compassamento da aquisição  
Fraca ritmagem da aprendizagem 

Fonte: Elaboração própria a partir de Bernstein (1996). 

 

Na próxima seção é dada continuidade às análises relacionando suas práticas às estratégias 

pedagógicas por eles adotadas.  
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7.3.1.2 Os modelos pedagógicos: as estratégias 

 

Nesta seção, procederemos às análises das práticas pedagógicas dos três professores 

buscando compreender de que forma as estratégias utilizadas por eles, na recontextualização 

da política, estão contribuindo ou não para a manutenção da estratificação social, segundo 

Bernstein (1996). 

Utilizamo-nos também dos critérios67 adotados por Morais; Neves; Pires (2004), 

estudiosas de Bernstein, sobre as características sociológicas da prática pedagógica e suas 

relações com o desenvolvimento científico dos alunos, para a identificação das características 

da prática pedagógica que mais contribuem para o melhor aproveitamento científico dos 

alunos – sucesso dos alunos.  

Para uma melhor compreensão, agrupamos no quadro abaixo as características 

positivas e negativas das práticas pedagógicas identificadas por nós, baseada nas referidas 

pesquisadoras e Bernstein (1996), para um melhor aproveitamento científico dos alunos. 

 
Quadro 38 - Relação da prática pedagógica com o aproveitamento científico dos alunos 

 
 

CARACTERÍSTICAS POSITIVAS (+) 
 

 
CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS (-) 

Boa prática pedagógica ao nível do que (domínio do 
professor e exigência conceitual dos alunos) 

Prática pedagógica pobre ao nível do que e é (domínio 
do professor e exigência conceitual dos alunos) 
 

Fraco enquadramento nas regras hierárquicas 
professor-aluno e aluno-aluno 

Forte enquadramento nas regras hierárquicas professor 
aluno e aluno-aluno 
 

Fraca classificação entre o espaço professor-aluno e 
aluno-aluno 

Forte classificação entre o espaço professor-aluno e 
aluno-aluno 
 

Fraca classificação entre trabalho manual e mental68 
(prática e teoria) 
 

Forte classificação entre trabalho manual e mental 
(prática e teoria) 
 

Fraco enquadramento da ritmagem da aprendizagem  
Compassamento 

Forte enquadramento da ritmagem da aprendizagem 
Compassamento 
 

Forte enquadramento quanto aos critérios de avaliação Fraco enquadramento nos critérios de avaliação 
 

 
 
 

 

Elevado nível de aprendizagem científica e um 
aproveitamento diferencial baixo  entre os 
Alunos 
 

Baixo nível de aprendizagem científica e um 
aproveitamento diferencial elevado entre os alunos 

Fonte: Elaboração própria a partir de Morais; Neves; Pires (2004, p. 15-16) e Bernstein (1996). 

 
                                                 
67 Apesar de a pesquisa das referidas autoras ter sido desenvolvida com crianças nos primeiros anos de 
escolaridade, os critérios por elas adotados nos auxiliaram em nossas análises. 
68 Ao que Morais; Neves; Pires (2004) denominaram em suas análises de relações intradisciplinares, nós 
denominamos, baseada em Bernstein (1996), de classificação entre trabalho manual e trabalho mental (prática e teoria) 
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Morais, Neves e Pires (2004) destacam a importância de um enquadramento fraco da 

ritmagem argumentando que é possível enfraquecer o enquadramento da ritmagem 

(compassamento) sem aumentar significativamente a quantidade de tempo que a escola tem 

para oferecer ao aluno e sem comprometer a qualidade, o nível conceitual do ensino. Nesse 

sentido, elas defendem uma prática pedagógica mista, com características tanto das 

pedagogias visíveis quanto das pedagogias invisíveis. 

No quadro abaixo, trazemos de forma sintética os resultados da nossa pesquisa, na 

incursão da prática pedagógica dos três professores do IFPE – Campus Recife, a que nos 

referimos anteriormente. Apresentamos a análise da prática pedagógica, por professor 

individualmente, com base nos indicadores por nós elencados que foram baseados em 

Bernstein (1996) e em Morais, Neves e Pires (2004). Utilizamos os sinais (+) e (-) para indicar 

as características positivas e negativas, respectivamente, as quais consideramos, após o 

estudo, como práticas que contribuem ou não para a promoção da aprendizagem e o 

desenvolvimento científico dos alunos.  

 

Quadro 39- Quadro síntese das práticas pedagógicas dos três professores 

PRÁTICA 
PEDAGÓGICA 

INDICADORES PROFESSOR 01 (P-
01) 

PROFESSOR 02 (P-
02) 

PROFESSOR 03 (P-
03) 

Como conteúdo 
específico (o quê) 

Domínio conceitual  
Exigência conceitual 
 
 

Nível alto (+) 
Nível alto (+) 
 
 

Nível alto (+) 
Nível baixo (-)  
 
 

Nível alto (+) 
Nível médio (+) 
 
 

 
Como condutor 
cultural (como)  
 

  
Regras hierárquicas;  
 
 
 
 
 
 
 
 
Regras de 
seqüenciamento/ 
compassamento  
 
 
 
Regras criteriais 
 
 
 
 
Classificação entre 
trabalho mental e 
trabalho manual 
(teoria e prática) 
 
 
Espaçamento aluno-
aluno 

 
Explícitas 
Forte enquadramento 
na relação professor-
aluno (-) 
 
Fraco enquadramento 
na relação aluno-
aluno) (+) 
 
Explícitas 
Fraco enquadramento 
da ritmagem da 
aprendizagem (+) 
 
 
Explícitas 
Forte enquadramento 
nos critérios de 
avaliação (+) 
 
Forte classificação 
entre trabalho mental 
e trabalho manual 
(teoria e prática) (-) 
 
 
Fraca classificação 
entre os  

 
Implícitas 
Fraco enquadramento 
na relação professor-
aluno (+) 
 
Fraco enquadramento 
na relação aluno-
aluno) (+) 
 
Implícitas 
Fraco enquadramento 
da ritmagem da 
aprendizagem (+) 
 
 
Implícitas 
Fraco enquadramento 
nos critérios de 
avaliação (-) 
 
Forte classificação 
entre trabalho mental 
e trabalho manual 
(teoria e prática) (-) 
 
 
Fraca classificação 
entre os espaços 

 
Implícitas 
Fraco enquadramento 
na relação professor-
aluno (+) 
 
Fraco enquadramento 
na relação aluno-
aluno) (+) 
 
Explícitas 
Fraco enquadramento 
da ritmagem da 
aprendizagem (+) 
 
 
Explícitas 
Forte enquadramento 
nos critérios de 
avaliação (+) 
 
Fraca classificação 
entre trabalho mental 
e trabalho manual 
(teoria e prática) (+) 
 
 
Fraca classificação 
entre os espaços 
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Espaçamento 
professor-aluno 
 
 
 

espaços aluno-aluno. 
(+) 
 
 
Fraca classificação 
entre os espaços 
professor-aluno. (+) 
 
 

aluno-aluno. (+) 
 
 
 
Forte classificação 
entre os espaços 
professor-aluno. (-) 
 
 
 

aluno-aluno. (+) 
 
 
 
Fraca classificação 
entre os espaços 
professor-aluno. (+) 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de BERNSTEIN (1996) e MORAIS; NEVES; PIRES (2004).  
 

Podemos observar, pelo exposto, que, também em nossa pesquisa, constatamos que na 

prática dos três professores identifica-se uma pedagogia híbrida, podendo ser denominada 

também de pedagogia mista, com características tanto das pedagogias visíveis quanto das 

pedagogias invisíveis, variando em intensidade em cada um dos três casos. Podemos afirmar 

que, na prática pedagógica do Professor 01, há uma predominância da pedagogia visível e 

que, na prática dos Professores 02 e 03, há uma predominância das pedagogias invisíveis. 

Mas queremos chamar a atenção para o fato de que não é a predominância de uma ou outra 

pedagogia que vai definir a melhor prática pedagógica diferenciada no sentido da 

aprendizagem científica dos alunos. O que irá definir a melhor prática pedagógica 

diferenciada é o que de bom e de positivo pudermos extrair das duas pedagogias na 

perspectiva de atender às diferenças dos alunos. 

As práticas pedagógicas dos professores acima nos remetem à seguinte reflexão: é 

necessário de fato ter “sensibilidade pedagógica” e tratar os alunos de EJA de forma diferente, 

conforme estabelecem os textos da política e a produção científica da área, ou seja, o Discurso 

Pedagógico Oficial e o Discurso Pedagógico Local?  

Nesse caso, o que é necessário de fato? Uma seleção dos conteúdos que serão 

trabalhados com base na relação entre códigos restritos e os códigos elaborados? Ou optar por 

uma diferença na forma de abordar o assunto no que se refere às regras de 

sequenciamento/compassamento? Ou até mesmo uma redução dos conteúdos a serem 

trabalhados? Nesses casos, não estaríamos, de acordo com as regras distributivas 

(BERNSTEIN, 1990), regulando o tipo de conhecimento a que os diferentes grupos sociais 

terão acesso?  

Em nossas observações, identificamos que, na verdade, segundo os coordenadores e 

docentes - o que confirmamos na análise dos planos de curso -, com relação ao currículo do 

curso técnico integrado PROEJA, não há subtração de conteúdos se comparado aos currículos 

do curso técnico integrado regular ou aos dos cursos subsequentes (sequenciais). Porém 

constatamos que, na prática, fazem-se necessárias, uma seleção, uma simplificação, uma 
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condensação e uma reelaboração do discurso pedagógico de modo diferenciado pelos 

professores. 

Bernstein (1996) argumenta que os professores se utilizam de algumas estratégias de 

acordo com as regras de sequenciamento, para aqueles alunos que não obtiveram sucesso e 

que estas geram tipos diferenciados de estratificação:  

 

Quadro 40 – Tipos de estratégias e tipos de estratificação 

Tipos de estratégias Tipo de estratificação 

1 Introdução de um sistema de 
recuperação. 
 

Estratificação explícita 
 

2 Afrouxamento das regras de 
compassamento  para dar mais tempo ao 
adquirente de satisfazer às exigências das 
regras de sequenciamento. 
 

Estratificação implícita 
 

3 Redução da quantidade ou da qualidade 
dos conteúdos, porém mantendo as 
regras de compassamento 
(velocidade/ritmo da transmissão) e 
sequenciamento.  
 

Estratificação implícita 

Fonte: Elaboração própria com base em Bernstein (1996, p. 109) 

 

Observamos, então, que os três professores, de uma forma ou de outra, se utilizam das 

três estratégias: da estratégia nº 1, que é instituída pela instituição, bem como das outras duas, 

que são introduzidas por eles.  

O Professor 01 se utiliza das três estratégias. Apesar de ele não concordar que os 

alunos do PROEJA tenham um tratamento diferenciado e, consequentemente, uma formação 

aquém com relação aos demais alunos da instituição, em sua prática há um afrouxamento nas 

regras de compassamento quando o mesmo prolonga o tempo do curso para além das aulas 

determinadas a fim de cumprir o programa. No entanto, mesmo assim, ele confessa que há 

uma redução dos conteúdos nos momentos das práticas, conforme vimos anteriormente. 

A Professora 02, diferentemente do seu colega citado anteriormente, acha que os 

alunos do PROEJA devem ter um tratamento diferenciado e reconhece que faz diferente, que 

adapta suas aulas à realidade dos alunos, seja em quantidade ou qualidade dos conteúdos.  

E o Professor 03 - apesar de afirmar e reafirmar que o ritmo (compassamento) que 

imprime a cada turma é independente de ser PROEJA ou não, e que “o aluno do PROEJA 

aprende” - reconhece de modo ambivalente que, com o PROEJA, é diferente. Assim, afirma 
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que às vezes faz um trabalho mais superficial, diferentemente do que faz com os alunos do 

sequencial que chegam à escola mais bem preparados em nível de cognição.  

Identificamos que a realização dessas estratégias pelos professores ocorre pelas 

deficiências cognitivas que os alunos apresentam, ou seja, pela falta de base com que os 

alunos chegam à escola e não pelo reconhecimento das diferenças multiculturais (com 

destaque por serem alunos de EJA) e assim, da necessidade de realização de um trabalho 

diferenciado, conforme pressupõem a política do PROEJA e a literatura sobre o assunto já 

amplamente discutidas nesta tese. Afirmamos isso com base nas respostas dadas pelos 

professores os quais observamos a prática e pelos outros professores da instituição quando 

questionados sobre a categoria “diferença”. A diferença, para eles, está preponderantemente 

no aspecto cognitivo (saber/fazer), em detrimento dos demais aspectos relevantes para a 

formação do cidadão trabalhador, que são os afetivos e os atitudinais.  

Ademais, a ênfase no aspecto cognitivo privilegiando o saber/fazer, na perspectiva dos 

códigos elaborados, faz com que o contexto de vida/trabalho socioeconômico e cultural, na 

perspectiva dos códigos restritos dos alunos seja pouquíssimo evidenciado no discurso e na 

prática dos professores das disciplinas (base tecnológica) que observamos, o que indica uma 

ruptura entre formação geral e formação específica. Isso por considerarmos que mesmo as 

disciplinas de base tecnológica devem embutir os preceitos da ciência, da formação geral 

(conteúdos humanísticos), ampliando o ensino na concepção da politecnia, a partir da 

discussão de temáticas relacionadas às categorias trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Do 

contrário, conforme observamos, podemos afirmar que, mesmo sob o discurso do “ensino 

integrado”, a dualidade permanece arraigada na prática docente. 

Compreendemos que as estratégias realizadas representam a recontextualização da 

política na prática pedagógica pelos referidos professores, de acordo: com seus valores; com 

suas identidades constituídas na vida pessoal e profissional; com sua visão de mundo, de 

educação/escola e de homem; com sua formação inicial/continuada, pedagógica ou não.  

Podemos afirmar, então, com fundamentação em Bernstein (1996, p. 109), que a 

forma como os referidos professores estão recontextualizando em suas práticas pedagógicas a 

política educacional do PROEJA, se utilizando de estratégias conforme demonstrado acima, 

pode contribuir ou não para a produção de “[...] um sistema mais sutil de estratificação no 

interior de uma prática pedagógica já estratificadora”, não obstante a possibilidade de 

resistências no cotidiano (BOWE, BALL e GOLD, 1996). Bernstein (1996) chama a atenção 

para a probabilidade de ocorrer, com alunos de classe operária baixa, tal redução nos 
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conceitos mais complexos, bem como no compassamento que venha promover a 

discriminação a essa classe social.  

Entretanto, não podemos esquecer-nos do contrário, conforme afirma Bernstein 

(1996): da importância da prática pedagógica na reversão dessa situação, já que as mesmas, 

por serem práticas sociais, têm o potencial de mudar a divisão social do trabalho, pois são 

“condutores transportadores culturais da distribuição de poder”. Nesse sentido, acreditamos 

que o efeito da prática pedagógica pode sobrepor-se ao efeito do nível socioeconômico 

familiar dos alunos. (MORAIS; NEVES; PIRES, 2004) 

 

7.3.1.3 Os discursos pedagógicos e os modelos de competência e de desempenho 

    

Compreendemos, a partir das análises dos discursos pedagógicos dos professores 

observados, expressos em suas práticas docentes, que as mesmas são resultado do processo de 

construção de suas identidades desde suas formações, como alunos do ensino técnico de nível 

médio, até suas formações continuadas como profissionais do ensino.  

De acordo com Bernstein (2006), a construção de identidades é um processo dinâmico 

perpassado por resistências e oposições e está relacionada aos modelos pedagógicos de 

competência e de desempenho, e é através desses modelos que o conhecimento é 

recontextualizado. Para as análises, são consideradas as seguintes categorias (indicadores): 

 

Figura 06 – Conhecimento recontextualizado 

 
Fonte: Bernstein (2003) 

 

Para Bernstein (1996), o conceito de competência tem estreita relação com as 

pedagogias invisíveis, ao passo que o conceito de desempenho está relacionado às pedagogias 

visíveis. Com vistas a identificar a que modelos pedagógicos as práticas pedagógicas dos 
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professores observados mais se aproximam realizamos a análise seguinte tendo como base a 

análise da seção anterior, cujos critérios utilizados estão relacionados.  

 

Quadro 41 - Análises do modelo pedagógico do Professor 01 

Categoria discurso (fracamente classificado/ fortemente classificado)  
 
Classificação relativamente forte 
O discurso pedagógico emerge das especializações dos adquirentes, das habilidades e dos procedimentos 
nitidamente marcados com relação à forma e à função. São atribuídas notas aos textos deles (desempenhos). As 
regras de reconhecimento e elaboração de textos são explícitas.  A classificação é forte quando a estratificação 
desloca as diferenças entre eles. Os adquirentes têm menos controle sobre a seleção, a seqüência e o ritmo  
MODELO DE DESEMPENHO 
Categoria espaço (fracamente classificado/ fortemente classificado) 
 
Relativamente Fraco 
 Existem poucos espaços pedagógicos especialmente definidos, embora os locais facilitadores possam ser 
claramente determinados. Os adquirentes têm controle considerável sobre a construção de espaços como locais 
pedagógicos, e a circulação é facilitada pela falta de limites regulatórios que restrinjam o acesso e a 
movimentação.  
MODELO DE COMPETÊNCIA 
Categoria tempo (fracamente classificado/ fortemente classificado) 
 
Relativamente Fraco 
O sequenciamento fraco e implícito ao final das atividades dos bimestres, combina-se com o ritmo fraco para 
enfatizar o tempo presente, que não é, explícita ou minuciosamente, pontuado como marcador de diferentes. 
MODELO DE COMPETÊNCIA 
Orientação pedagógica para avaliação (presenças/ausências) 
 
Ausências 
A ênfase aqui está naquilo que está faltando no produto. Se a ênfase está naquilo que está ausente no produto do 
adquirente, então os critérios são explícitos e específicos, e o adquirente toma consciência de como reconhecer 
e realizar um texto legítimo.  
MODELO DE COMPETÊNCIA 
Controle pedagógico (implícito/explícito) 
 
Explícito 
O espaço e o tempo originam classificações relativamente fracas, e o discurso origina classificações e 
enquadramentos explícitos que, embora possam abrir espaços para disputas, constituem e transmitem ordens. 
Esses enquadramentos e classificações são recursos do controle posicional que, por sua vez, legitimam os 
enquadramentos e as classificações. O próprio modo do discurso instrucional encerra os adquirentes em uma 
regulação disciplinadora que confere alta visibilidade a qualquer desvio. A economia dos modelos de 
desempenho, determinada por regras explícitas, faz do recurso a modos de controle pessoal uma opção menos 
atraente, uma vez que esses modos muitas vezes impõem comunicação prolongada em base individual.  
MODELO DE DESEMPENHO 
Texto pedagógico (adquirente/ desempenho) 
 
Desempenho 
Aqui o texto pedagógico é essencialmente o texto pedagógico, é o desempenho do adquirente. Esse desempenho 
é expresso por meio de notas. A atuação profissional do professor consiste em uma prática pedagógica explícita 
e no sistema de atribuição de notas.  
MODELO DE DESEMPENHO 
 Autonomia pedagógica (elevada /baixa-elevada) 
Baixa-elevada 
No caso das modalidades introvertidas, enquanto o discurso especializado constrói – isso lhe é autorizado – 
autonomia, qualquer prática pedagógica particular e o desempenho do adquirente subordinam-se à regulação 
externa do currículo, no que tange à seleção, à sequência, ao ritmo e ao critério de transmissão. Pode ser que, 
em virtude da forte classificação do discurso, e da classificação relativamente fraca do espaço e do tempo, a 
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prática individual de ensino (ao contrário do que acontece nos modelos de competência) varie dentro dos limites 
dos desempenhos esperados dos adquirentes. 
MODELO DE DESEMPENHO 

APROXIMAÇÃO COM O MODELO DE DESEMPENHO 
Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 42 – Análises do modelo pedagógico da Professora 02 

Categoria discurso (fracamente classificado/ fortemente classificado) 

Fracamente classificado 
O discurso pedagógico emerge em forma de diversidade de experiências e os adquirentes têm aparentemente 
controle significador sobre a seleção, a sequência e o ritmo. A ênfase recai nas competências que os adquirentes 
já têm. As regras de reconhecimento e elaboração de textos são implícitas. A classificação é fraca quando a 
estratificação desloca as diferenças entre eles. 
MODELO DE COMPETÊNCIA 

Categoria espaço (fracamente classificado/ fortemente classificado) 

Fracamente classificado 
Existem poucos espaços pedagógicos especialmente definidos, embora os locais facilitadores possam ser 
claramente determinados. Os adquirentes têm controle considerável sobre a construção de espaços como locais 
pedagógicos, e a circulação é facilitada pela falta de limites regulatórios que restrinjam o acesso e a 
movimentação. A classificação é fraca. 
MODELO DE COMPETÊNCIA 

Categoria tempo (fracamente classificado/ fortemente classificado) 

Fracamente classificado 
O sequenciamento fraco e implícito das diferentes atividades combina-se com o ritmo fraco para enfatizar o 
tempo presente, que não é explícita ou minuciosamente, pontuado como marcador de diferentes. 
MODELO DE COMPETÊNCIA 
Orientação pedagógica para avaliação (presenças/ausências) 

Ausências 
A ênfase aqui está naquilo que está faltando no produto. Se a ênfase estiver naquilo que está ausente no produto 
do adquirente, então os critérios serão explícitos e específicos, e o adquirente tomará consciência de como 
reconhecer e realizar um texto legítimo. 
MODELO DE COMPETÊNCIA 

Controle pedagógico (implícito/explícito) 

Implícito 
Uma vez que o espaço, o tempo e o discurso não originam enquadramentos e classificações explícitos, essas 
variáveis não podem constituir nem transmitir ordens. A falta de enquadramentos e classificações explícitos de 
espaço, tempo e discurso torna a possibilidade e o uso do controle posicional uma estratégia de baixa 
prioridade. Além disso, esse controle influi sobre o conceito do transmissor, como facilitador, e do adquirente, 
como autorregulador. O controle, então, tende a ser inerente às formas personalizadas (que variam de aluno para 
aluno), que são realizadas em forma de comunicação com enfoque nas intenções, disposições, relações e 
reflexibilidade do adquirente. Isso não significa que os modos posicional e imperativo de controle não 
ocorrerão, mas, sim, que se trata de modos menos privilegiados. 
MODELO DE COMPETÊNCIA 

Texto pedagógico (adquirente/ desempenho) 

Desempenho 
Aqui o texto pedagógico é essencialmente o texto pedagógico, é o desempenho do adquirente. Esse desempenho 
é expresso por meio de notas. A atuação profissional do professor consiste em uma prática pedagógica explícita 
e no sistema de atribuição de notas.  
MODELO DE DESEMPENHO 

Autonomia pedagógica (elevada /baixa-elevada) 

Elevada 
Esses modelos requerem um campo e um nível de autonomia relativamente amplos, embora os professores de 
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qualquer instituição de ensino provavelmente tenham autonomia reduzida para sua prática pedagógica, uma vez 
que esse modo requer práticas homogêneas. Embora a construção de um contexto e da prática específicos 
tenham aspectos em comum, qualquer contexto e prática particular também dependerão das características 
particulares dos adquirentes e de seus contextos. Os recursos pedagógicos exigidos pelos modelos de 
competência tendem a ser menos predeterminados na forma de livros didáticos ou rotinas de ensino. Os 
recursos geralmente são elaborados pelos professores e, para isso, é preciso ter autonomia. 
MODELO DE COMPETÊNCIA 

APROXIMAÇÃO COM O MODELO DE COMPETÊNCIA 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 43 – Análises do modelo pedagógico do Professor 03 

Categoria discurso (fracamente classificado/ fortemente classificado) 

Fracamente classificado  
O discurso pedagógico emerge em forma de situações problema e os adquirentes têm aparentemente controle 
significador sobre a seleção, a sequência e o ritmo. A ênfase recai nas competências que os adquirentes já têm. 
As regras de reconhecimento e elaboração de textos são implícitas. A classificação é fraca quando a 
estratificação desloca as diferenças entre eles. 
MODELO DE COMPETÊNCIA 

Categoria espaço (fracamente classificado/ fortemente classificado)  
 
Fracamente classificado 
Existem poucos espaços pedagógicos especialmente definidos, embora os locais facilitadores possam ser 
claramente determinados. Os adquirentes têm controle considerável sobre a construção de espaços como locais 
pedagógicos, e a circulação é facilitada pela falta de limites regulatórios que restrinjam o acesso e a 
movimentação. A classificação é fraca. 
MODELO DE COMPETÊNCIA 
 
Categoria tempo (fracamente classificado/ fortemente classificado) 

Fracamente classificado 
O sequenciamento fraco e implícito das diferentes atividades combina-se com o ritmo fraco para enfatizar o 
tempo presente, que não é, explícita ou minuciosamente, pontuado como marcador de diferentes 
MODELO DE COMPETÊNCIA 
 
Orientação pedagógica para avaliação (presenças/ausências) 

Presenças 
A ênfase é dada naquilo que está presente no produto do adquirente.  Os critérios de avaliação do discurso 
instrucional provavelmente são implícitos e difusos. No entanto, os critérios do discurso regulador (critérios de 
conduta, atitudes e relação) provavelmente são mais explícitos  
MODELO DE COMPETÊNCIA 
Controle pedagógico (implícito/explícito) 

Implícito 
 
Uma vez que o espaço, o tempo e o discurso não originam enquadramentos e classificações explícitos, essas 
variáveis não podem constituir nem transmitir ordens. A falta de enquadramentos e classificações explícitos de 
espaço, tempo e discurso torna a possibilidade e o uso do controle posicional uma estratégia de baixa 
prioridade. Além disso, esse controle influi sobre o conceito do transmissor, como facilitador, e do adquirente, 
como autorrregulador. O controle, então, tende a ser inerente às formas personalizadas (que variam de aluno 
para aluno), que são realizadas em forma de comunicação com enfoque nas intenções, disposições, relações e 
reflexibilidade do adquirente. Isso não significa que os modos posicional e imperativo de controle não 
ocorrerão, mas, sim, que se trata de modos menos privilegiados. 
MODELO DE COMPETÊNCIA 

Texto pedagógico (adquirente/ desempenho) 
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Adquirente 
 
Aqui o texto não é tanto o produto de um adquirente, pois esse produto indica algo mais além dele próprio. 
Revela o desenvolvimento da competência do adquirente, de modo cognitivo-afetivo ou social, e esses são os 
enfoques.  
 
MODELO DE COMPETÊNCIA 
 
Autonomia pedagógica (elevada /baixa-elevada) 

Elevada 
Esses modelos requerem um campo e um nível de autonomia relativamente amplos, embora os professores de 
qualquer instituição de ensino provavelmente tenham autonomia reduzida para sua prática pedagógica, uma vez 
que esse modo requer práticas homogêneas. Embora a construção de um contexto e de prática específicos 
tenham aspectos em comum, qualquer contexto e prática particular também dependerão das características 
particulares dos adquirentes e de seus contextos. Como resultado, cada instituição requer um grau de autonomia 
para que isso seja concretizado. Os recursos pedagógicos exigidos pelos modelos de competência tendem a ser 
menos predeterminados na forma de livros didáticos ou rotinas de ensino. Os recursos geralmente são 
elaborados pelos professores e, para isso, é preciso ter autonomia. 
MODELO DE COMPETÊNCIA 

APROXIMAÇÃO COM O MODELO DE COMPETÊNCIA 

Fonte: Elaboração própria 

 

Após a análise da prática pedagógica dos três professores, em separado, com relação 

aos modelos pedagógicos, elaboramos o seguinte quadro-síntese: 

 

Quadro 44 – Quadro síntese dos modelos pedagógicos do professores 

Indicadores Professor 01 Professor 02 Professor 03 
Categoria discurso 
(fracamente 
classificado/ fortemente 
classificado) 

Relativamente forte 
MODELO DE 
DESEMPENHO 

Fracamente 
classificado 
MODELO DE 
COMPETÊNCIA 

Fracamente 
classificado  
MODELO DE 
COMPETÊNCIA 

Categoria espaço 
(fracamente 
classificado/ fortemente 
classificado) 

Relativamente fraco  
MODELO DE 
COMPETÊNCIA 

Fracamente 
classificado 
MODELO DE 
COMPETÊNCIA 

Fracamente 
classificado 
MODELO DE 
COMPETÊNCIA 

Categoria tempo 
(fracamente 
classificado/ fortemente 
classificado) 

Relativamente fraco  
MODELO DE 
COMPETÊNCIA 

Fracamente 
classificado 
MODELO DE 
COMPETÊNCIA 

Fracamente 
classificado 
MODELO DE 
COMPETÊNCIA 

Orientação 
pedagógica para 
avaliação 
(presenças/ausências) 

Ausências 
MODELO DE 
COMPETÊNCIA 

Ausências 
MODELO DE 
COMPETÊNCIA 

Presenças 
MODELO DE 
COMPETÊNCIA 

Controle pedagógico 
(implícito/explícito) 

Explícito 
MODELO DE 
DESEMPENHO 

Implícito 
MODELO DE 
COMPETÊNCIA 

Implícito 
MODELO DE 
COMPETÊNCIA 

Texto pedagógico 
(adquirente/ 
desempenho) 

Desempenho 
MODELO DE 
DESEMPENHO 

Desempenho 
MODELO DE 
DESEMPENHO 

Adquirente 
MODELO DE 
COMPETÊNCIA 

Autonomia 
pedagógica (elevada 
/baixa-elevada) 

Baixa-elevada 
MODELO DE 
DESEMPENHO 

Elevada 
MODELO DE 
COMPETÊNCIA 

Elevada 
MODELO DE 
COMPETÊNCIA 

Tipos/Modelos Aproximação com os Aproximação com os Aproximação com os 
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Pedagógicos MODELOS DE 
DESEMPENHO 

MODELOS DE 
COMPETÊNCIA 

MODELOS DE 
COMPETÊNCIA 

Fonte: Elaboração própria 

A análise realizada sobre os modelos pedagógicos dos quais os professores se 

aproximam nos permitiu confirmar a análise anterior sobre os tipos de pedagogias que os 

mesmos desenvolvem e, sobretudo, reafirmar, segundo Bernstein (1996, 2003), que as 

pedagogias visíveis estão relacionadas aos modelos de desempenho (Professor 01), que as 

pedagogias invisíveis estão relacionadas aos modelos de competência (Professores 02 e 03) e 

os tipos de pedagogias e os modelos pedagógicos, por sua vez, estão estreitamente 

relacionados ao sucesso ou ao fracasso dos alunos. É isso que confirmamos a partir dos 

resultados dos alunos nas disciplinas por nós observadas, expressos no quadro abaixo.  

 

Quadro 45 – Resultados dos alunos nas disciplinas observadas 

ELETROTÉCNICA 
Manutenção de 

Máquinas Elétricas 
(Professor 01) 

MECÂNICA 
Automação II 
(Professora 02) 

REFRIGERAÇÃO 
Manutenção de 

Sistemas Térmicos I 
(Professor 03) 

 

Nº % Nº % Nº % 
Aprovação 12 38,71 13 59,09 28 84,85 
Reprovação 19 61,29 09 40,91 05 15,15 
Total 31 100 22 100 33 100 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Setor de Controle Acadêmico do IFPE – Campus Recife 
 

Podemos observar, baseada nos dados apresentados, que os resultados estão 

relacionados ao tipo de prática pedagógica – pedagogias visíveis e pedagogias invisíveis – 

desenvolvida pelos professores. No caso do Professor 01, com características de uma 

pedagogia híbrida (mista) e maior aproximação da pedagogia visível, somente 38,71%, menos 

da metade dos alunos obtiveram sucesso. No caso da Professora 02, a qual caracterizamos 

como tendo uma pedagogia híbrida (mista) mais aproximada da pedagogia invisível, pouco 

mais da metade dos alunos, 59,09%, obtiveram sucesso. Entretanto, no caso do Professor 03, 

o que caracterizamos como tendo uma pedagogia híbrida (mista) preponderantemente 

invisível, a grande maioria, 84,85%, dos alunos obteve sucesso. Chama-nos atenção o fato de 

que, segundo Bernstein, as pedagogias visíveis “são práticas estratificadoras de transmissão”, 

ao passo que as pedagogias invisíveis “estão menos preocupadas em produzir diferenças 

estratificadoras”.  

Na próxima seção/capítulo, analisaremos, a partir das análises realizadas até aqui, os 

efeitos de segunda ordem da política em sua relação com a inclusão social. 
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7.4 Os efeitos de segunda ordem da política e a inclusão social.  

 

 De acordo com Bowe, Ball e Gold (1996), os efeitos de segunda ordem de uma 

política, no caso em estudo, da política educacional, são identificados, por assim dizer, pela 

capacidade de inclusão social que a mesma venha a proporcionar. No caso específico do 

PROEJA, podemos analisar a inclusão sob dois aspectos principais: o sucesso escolar, que se 

expressa na inserção cultural (socialização/produção de outros códigos), e o sucesso no 

mundo de trabalho, que se expressa na inserção no mercado de trabalho como cidadão 

trabalhador . 

 Nesta seção, trataremos das questões sobre sucesso e fracasso escolar, bem como da 

relação destes com a qualidade do ensino nos cursos da modalidade PROEJA do IFPE – 

Campus Recife e, consequentemente, da aceitação, pelo mercado de trabalho, dos técnicos 

formados. As análises serão desenvolvidas a partir dos dados de aprovação, reprovação e 

evasão dos referidos cursos e dos discursos dos três coordenadores e dos três professores cuja 

prática docente observamos a em sala de aula.   

Os dados abaixo nos mostram que, desde a criação dos primeiros cursos do PROEJA 

no IFPE, em 2006, a involução é crescente no que se refere ao sucesso escolar dos alunos, ao 

passo que constatamos a evolução de situações de fracasso dos alunos(as) na escola.. 

 Esclarecemos que, a cada ano, uma nova turma de 35 alunos é criada, o que vai 

aumentando a quantidade de alunos. Estes se somam aos da turma anterior que obtiveram 

insucesso. 

 
Quadro 46 - Evolução dos alunos do PROEJA de 2006 a 2010 

2006 2007 2008 2009 2010  
1º 
Sem. 

2º 
Sem. 

1º 
Sem. 

2º 
Sem. 

1º 
Sem. 

2º 
Sem. 

1º 
Sem. 

2º 
Sem. 

1º 
Sem. 

2º 
Sem. 

Aprovação 90 76 137 115 178 142 234 148 274 274 
Reprovação 13 16 38 38 86 83 101 147 121 87 
Evasão 0 9 8 26 5 39 13 32 5 16 

Trancamento* 0 2 10 6 7 5 4 7 6 7 
Total 103 101 183 179 269 264 348 327 400 377 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PRODIN (Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional do IFPE) 
* O total não inclui os trancamentos 
 

 
 Em termos percentuais (ver quadro abaixo), podemos observar mais claramente o 

índice de aprovação, e reprovação e evasão. A aprovação, que representa o sucesso escolar, 

vai tendo o seu declínio na medida em que, no curso, aumenta o nível de complexidade e 

aprofundamento das disciplinas de base tecnológica, as quais requerem uma sólida estrutura 
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nas disciplinas de base científica – “a falta de base dos alunos” -, o que foi recorrentemente 

afirmado no decorrer desta pesquisa por todos os que fazem o IFPE – Campus Recife.  

  

Quadro 47 - Evolução dos alunos do PROEJA de 2006 a 2010 (em percentuais) 
2006 2007 2008 2009 2010  

1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 
Aprovação 87.38% 75.25% 74.86% 64.25% 66.17% 53.79% 67.24% 45.26% 68,50% 72,68% 
Reprovação 12.62% 15.84% 20.77% 21.23% 31.97% 31.44% 29.02% 44.95% 30,25% 23,08% 
Evasão 0% 8.91% 4.37% 14.52% 1.86% 14.77% 3.74% 9.79% 1,25% 4,24% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PRODIN (Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional do IFPE) 
 

Quadro 48 - Situação de sucesso e fracasso dos alunos do PROEJA de 2006 a 2010 (em 
percentuais) 

2006 2007 2008 2009 2010  
1º 
Sem. 

2º 
Sem. 

1º 
Sem. 

2º 
Sem. 

1º 
Sem. 

2º 
Sem. 

1º 
Sem. 

2º 
Sem. 

1º 
Sem. 

2º 
Sem. 

Sucesso 87.38% 75.25% 74.86% 64.25% 66.17% 53.79% 67.24% 45.26% 68,50% 72,68% 
Fracasso 12.62% 24.75% 25.14% 35.75% 33.83% 46.21% 32.76% 54.74% 31.50% 27.32% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PRODIN (Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional do IFPE) 
 

 
Sobre a “falta de base” dos alunos em nível de cognição, o Coordenador do curso 

Técnico em Mecânica (Coordenador 01) argumenta que o discurso dos professores, de uma 

maneira geral, é o de que  

 

 [...] o aluno às vezes chega pra trabalhar em uma determinada disciplina 
técnica sem a bagagem que ele deveria trazer. Não sei se é por pena dos 
professores de educação geral ou querendo se livrar mesmo do aluno, ou 
algum erro de avaliação ... Porque às vezes chega um aluno sem saber fazer 
direito uma conta. (Entrevista - C01) 
 

O referido coordenador também faz referência a possíveis falhas no processo de 

seleção para o ingresso nos cursos do PROEJA: “ [...] às vezes nessa seleção, se passa com 

nota diferente de zero. As provas são mais fáceis... não são as mesmas do integrado.” 

(Entrevista - C01). 

É nesse contexto, que, mais uma vez, ressaltamos a falta de preparo da Instituição, 

preponderantemente dos professores, em forma de formação pedagógica continuada, para 

envolver-se nesse processo com qualidade social inclusiva. A instituição, os docentes - as 

condições estruturais físicas e humanas, somados à relação pedagógica que se estabelece 

nesse espaço-tempo, são de demasiada importância no processo ensino-aprendizagem.  
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 Questionado sobre o sucesso e o fracasso escolar dos alunos do PROEJA o 

Coordenador 01 afirma: “Infelizmente eu vejo mais fracasso e desistência...” (Entrevista - C – 

01)  

Complementando, diz o Coordenador do Curso Técnico em Refrigeração 

(Coordenador 03): “Veja bem..., bora falar de refrigeração que é a minha área. Então, a turma 

normalmente ela começa com 35 alunos e termina... essa última terminou com 8 alunos. Ou a 

gente começa com 35 e termina com 04 (alunos). [...] A evasão é bastante considerada[...] 

(Entrevista - C03). Sobre essa questão, tentamos obter os dados de conclusão por turmas do 

PROEJA, mas o chefe do setor de registros escolares nos afirmou que não tem como ver 

porque o sistema de acompanhamento (informática) não emite essas informações. Ou seja, a 

instituição não tem essa informação oficial. 

De fato, a evasão é algo também preocupante! E somada à reprovação, caracteriza as 

situações de fracasso, já que estes não obtiveram sucesso. E, nesse sentido, vale a pena 

destacar os trancamentos de matrícula. Esses três componentes é que fazem com que o 

sucesso esteja cada vez mais distante do horizonte da maioria dos alunos do PROEJA na 

instituição.  

 O depoimento do Professor 01 reforça o que já foi constatado sobre a situação dos 

alunos do PROEJA 

 

Eu dou aula normalmente nas últimas disciplinas no período, a minha é 
Manutenção de Máquinas. É uma das do último período, sexto período deles. 
Aí eu já vejo que o menino já vem se quebrando pelo o caminho: devendo 
três, quatro, cinco matérias que é ate irregular isso. Porque o aluno pra poder 
passar  para o próximo período, ele não pode ter mais de três dependências. 
Então ele vai ter... quando tiver três dependências ele volta pra pagar as três 
pra depois seguir. [...] Quer dizer, ele sai pagando as matérias, vai deixando 
e vai passando adiante. O pré-requisito não está implantado, tá numa fase de 
transição - por problema de ordem técnica - e o aluno sai deixando e chega 
no sétimo período devendo matéria todinha pra trás. Essa turma de 2006, ela 
concluiu com cinco alunos. [...] Só cinco concluíram o curso. Os outros tão 
capengando por aí pagando dependência disso daquilo, daquil’outro. 
(Entrevista - P01) 

 

Pelo regimento da instituição, os alunos que ficassem reprovados em mais de três 

disciplinas deveriam ficar retidos e cursá-las para, depois, seguirem adiante. No entanto, 

segundo o chefe do setor de registros escolares, por um problema no sistema de informática 

de acompanhamento dos alunos, esse controle não vem sendo feito. 

Questionado sobre o sucesso desses alunos, numa perspectiva da leitura positiva, o 

Coordenador 01 afirma: “Existe, toda turma tem um aluno que se destaca.” (Entrevista - C01) 
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O coordenador 03, defendendo a existência de situações e casos de sucesso, compara o ensino 

no PROEJA com uma corrida, em que poucos chegam ao final.  

 

Alguns desistem no meio do caminho, porque o tempo é muito tempo. Eles 
alegam que não dá! Outro fator é considerar o trabalho com o tempo de 
ensino. Mas os que terminam, eles conseguem emprego na área. Então é 
como uma corrida. Muitos são corredores, mas os vencedores são poucos. 
Poderia dizer dessa forma. [...] O aluno que conseguir concluir o curso, de 
uma forma geral... eles conseguem status e conseguem emprego. [...] 
(Entrevista - C03) 

 

Questionado sobre os muitos que ficaram pelo caminho (atrasados ou desistentes), o 

coordenador 03 responde: “Mas, os que conseguem terminar o 7º período têm conseguido 

estágio, têm conseguido concurso público”. (Entrevista - C03) 

Em nossa compreensão, trata-se de um “sucesso restrito”.  Essa é a solução que eles 

encontram para garantir que o aluno conclua o curso com a qualidade igual à dos alunos de 

outros tipos de oferecimento: reprovar para se formarem só aqueles que têm condição de 

entrar no mercado de trabalho. A reprovação tem levado à evasão dos alunos, pois os alunos 

do PROEJA trabalham e geralmente não podem cursar as disciplinas em outros horários em 

regime de dependência. 

 Outro aspecto mencionado no discurso do Coordenador 03 a destacar é a questão do 

tempo do curso. Contraditoriamente, os alunos do PROEJA precisam “ficar mais tempo” e 

“ficar menos tempo”. Ficar mais tempo considerando que necessitam de um reforço “nas 

bases” científicas (disciplinas do núcleo comum: português, matemática, física e química), 

pois eles têm dificuldades e demandam mais tempo para aprender. Nesse sentido, destaca o 

Coordenador 02: “[...] ele está parado, então, quando ele volta com uma série... muitas 

dificuldades básicas, aí ele acaba passando mais tempo para aprender e mais tempo pra fazer 

o curso. O tempo de formação geralmente é maior do que seria normal.” (Entrevista - C02). 

Por outro lado, necessitam também concluir logo o curso e ingressar no mercado de trabalho 

como técnicos de nível médio ou terem promoção na empresa em que trabalham. 

 A questão do tempo de curso também está diretamente relacionada à qualidade do 

curso. Para o Coordenador 02, o sucesso do aluno do PROEJA pode ocorrer de duas formas: 

tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional. No aspecto pessoal, ele faz referência 

ao sucesso do aluno que consegue voltar para a escola. E, no aspecto profissional, ele poderia 

ocorrer se o curso estivesse formando técnicos com qualidade. 
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Olhe, eu acho que tem dois pontos de vista. O primeiro, com relação ao 
aspecto pessoal, né. Eu acho que é sucesso a questão dele voltar a fazer o 
segundo grau (ensino médio), estudar português, estudar matemática... Então 
ele tem realmente esse aspecto culturalmente. Ele se torna uma pessoa 
melhor e ganha no aspecto cultural e no aspecto profissional. A gente, 
infelizmente hoje... Nós não estamos ainda conseguindo formar esse 
profissional qualificado do PROEJA. É uma coisa que a gente tem que 
pensar e ver. Hoje a gente discute muito isso no curso, (sobre) como fazer 
para ter um profissional qualificado no PROEJA. Hoje a gente não consegue 
isso. (Entrevista - C02) 

 

 

 Há professores que discordam de que o diploma de técnico seja dado igualmente aos 

alunos do PROEJA conforme é dado aos demais alunos da instituição – do integrado e do 

subsequente. 

 
O diploma é o mesmo que eu não concordo! Eu não concordo! Tá certo? Eu 
não concordo [...] Não. Eles não saem (preparados) e nem vão sair porque a 
escola não esta preparada de jeito nenhum pra isso, ta entendendo? Não está! 
Eu na minha proposta é que a turma do PROEJA não receba a certificação 
de técnico. Ele tem que sair com uma outra certificação, tá certo? Mas, 
menos de técnico, porque ele não sai daqui com condições de ser técnico. 
(Entrevista - P01) 

 
 
Já o Professor 03 discorda dos dois professores anteriores afirmando que 

 

De uma forma geral não. Porque você tem o mesmo conteúdo... é lógico que 
tem alunos que passam com dez e tem alunos que passam com a média seis. 
Se o que passou com seis é o que a instituição exige pra se aprovado, o cara 
que tirou dez é lógico que ele tá melhor preparado. E o que só tira seis ele tá 
menos preparado. Mas ele tá dentro da média. Você está entendendo? Isso 
existe em qualquer área. [...] Então as competências mínimas necessárias 
suponha- se que ele atingiu se ele passou na média.  

 

Pelo exposto até então, podemos inferir que os alunos do PROEJA realmente têm 

muitas dificuldades no processo ensino-aprendizagem; a instituição, de uma forma geral e, 

especificamente, a maioria dos professores não estão sabendo lidar com essa situação, e o 

resultado tem sido o fracasso escolar da grande maioria dos alunos.  

 

7.5 Novos ordenamentos e estratégias da política 

 

Ao considerarmos que a política educacional do PROEJA no IFPE – Campus Recife 

não obteve os fins esperados no que tange ao seu objetivo maior, a inclusão, buscamos 
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compreender de que forma a instituição e a SETEC/MEC estariam procedendo a fim de 

minimizar os efeitos da referida política junto à comunidade escolar e à sociedade como um 

todo. De acordo com Ball (1994), o contexto das estratégias políticas é um conjunto de 

atividades sociais e políticas, necessárias para lidar com as desigualdades causadas pela 

política. Assim, identificamos novos ordenamentos e estratégias da política no sentido macro, 

no contexto da produção de texto e no sentido micro da política em nível institucional.  

No nível macro, destacamos duas ações de política que vieram dar novos 

ordenamentos no sentido do fortalecimento da política educacional do PROEJA: 1) A criação 

do novo PNE; 2) As novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNs). 

Compreendemos que essas ações são recontextualizações das políticas, portanto frutos dos 

diálogos e dos embates entre os atores do contexto de influência (internacional e local), do 

contexto da produção de texto e do contexto da prática.  

 1) O novo Plano Nacional de Educação (PNE), que passa a vigorar de 2011 a 2020, 

apresenta dez diretrizes objetivas e 20 metas, seguidas das estratégias específicas de 

concretização. Além das diretrizes, metas e estratégias, o texto prevê formas de 

monitoramento pela sociedade.  

As 20 (vinte) metas contemplam a universalização e a ampliação do acesso e 

atendimento em todos os níveis educacionais; o incentivo à formação inicial e continuada de 

professores e profissionais da educação em geral; a avaliação e o acompanhamento periódico 

e individualizado de todos os envolvidos na educação do País (estudantes, professores, 

profissionais, gestores e demais profissionais). Destacamos aquelas que estão relacionadas ao 

nosso estudo. São elas: 

Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos de modo 
a alcançar mínimo de 12 anos de estudo para as populações do 
campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais 
pobres, bem como igualar a escolaridade média entre negros e não 
negros, com vistas à redução da desigualdade educacional. 

Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e 
adultos na forma integrada à educação profissional nos anos finais 
do ensino fundamental e no ensino médio 

Meta 11: Duplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível 
médio, assegurando a qualidade da oferta. 

  

A elevação da escolaridade média da população e a duplicação das matrículas da 

educação profissional técnica de nível médio, expressas nas metas de nº08 e de nº 11, 
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respectivamente, estão relacionadas à política educacional do PROEJA. Entretanto é a meta 

de nº 10 que representa diretamente a referida política quando visa garantir que os 

estabelecimentos de ensino ofereçam, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens 

e adultos, na forma integrada, à educação profissional nos anos finais do ensino fundamental e 

no ensino médio. 

2) As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) para o Ensino Médio 

constantes no Parecer CNE/CEB Nº 5/2011foram aprovadas69 em 04/05/2011. Até o presente 

momento, as referidas diretrizes não foram homologadas, por esse motivo não procedemos à 

análise do documento juntamente com os outros documentos da política no capítulo V. 

Entretanto não deixamos de registrar a aprovação das DCN’s para o Ensino Médio, o que já 

não era sem tempo, haja vista que a legislação base da educação profissional havia sido 

modificada desde 2004 com o Decreto nº 5.154/04, e as diretrizes passaram 07 (sete) anos 

desatualizadas, pois se referiam a outra realidade da educação profissional gerada a partir do 

Decreto nº 2.208/97.  

 

A atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
deve contemplar as recentes mudanças da legislação, dar uma nova dinâmica 
ao processo educativo dessa etapa educacional, retomar a discussão sobre as 
formas de organização dos saberes e reforçar o valor da construção do 
projeto político-pedagógico das escolas, de modo a permitir diferentes 
formas de oferta e de organização, mantida uma unidade nacional, sempre 
tendo em vista a qualidade do ensino (BRASIL, 2011, p. 04). 
 

Destacamos ainda dois pontos que achamos importantes e estão relacionados ao nosso 

estudo, os quais tratam da preocupação:   

1) Com “as diferenças” dos jovens atendidos pelo Ensino Médio “[...] no sentido de 

promover a permanência dos mesmos na escola, evitando a evasão e diminuindo as 

taxas de reprovação.” (BRASIL, 2011, p. 02). 

Nessa perspectiva, a última etapa da Educação Básica precisa assumir, 
dentro de seus objetivos, o compromisso de atender, verdadeiramente, a 
todos e com  dualidade, a diversidade nacional com sua heterogeneidade 
cultural, de considerar os anseios das diversas juventudes formadas por 
adolescentes e jovens que acorrem à escola e que são sujeitos concretos com 
suas múltiplas necessidades. 
 

2) Com os desafios no sentido da superação da visão dualista característica desse 

nível de ensino. 

                                                 
69 Aguardando homologação. 
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Esta superação significa uma formação integral que cumpra as múltiplas 
finalidades da Educação Básica e, em especial, do Ensino Médio, 
completando a escolaridade comum necessária a todos os cidadãos. Busca-se 
uma escola que não se limite ao interesse imediato, pragmático e utilitário, 
mas, sim, uma formação com base unitária, viabilizando a apropriação do 
conhecimento e desenvolvimento de métodos que permitam a organização 
do pensamento e das formas de compreensão das relações sociais e 
produtivas, que articule trabalho, ciência, tecnologia e cultura na perspectiva 
da emancipação humana. (BRASIL, 2011, p. 29). 
 

E, no nível micro da política, identificamos novos ordenamentos e estratégias 

desenvolvidos no contexto da prática pela instituição: 1) o oferecimento dos cursos PROEJA 

também como qualificação profissional; 2) a criação de novos formatos de cursos técnicos 

como subáreas das áreas existentes; 3) a criação do Fórum PROEJA pela Pró-Reitoria de 

Ensino.  

1) Nos outros Campi foram oferecidos os cursos PROEJA como qualificação 

profissional, além dos cursos técnicos PROEJA, mas os alunos procuram o IFPE para serem 

técnicos, ou seja, a qualificação profissional não interessa, porque não dá status social, não 

garante o acesso diferenciado ao mercado de trabalho e não promove a elevação da 

escolaridade. 

2) No curso Técnico em Mecânica na modalidade PROEJA do IFPE – Campus Recife, 

nos estudos e discussões acerca da proposta de reformulação do referido curso, resolveram 

sugerir que se mudassem a denominação e a formatação do mesmo. Ou seja, que o curso não 

mais recebesse o nome de Técnico em Mecânica com a amplitude que tem. Mas que se fizesse 

um recorte no curso mesmo mantendo a denominação de técnico. Esse recorte permitiria que 

o curso ficasse ‘mais leve’, mais objetivo, focando uma subárea dentro da mecânica, como 

por exemplo, o Curso Técnico em Manutenção Automotiva. No entanto, segundo a professora 

02, os alunos reagiram veementemente à proposta. Eles afirmam que, se isso acontecer, eles 

serão prejudicados, pois o mercado de trabalho ficará mais restrito ainda.  

3) Foi criado pela Pró-Reitoria de Ensino um Fórum PROEJA que envolve 

representantes de todos os Campi do IFPE e tem como finalidade promover o debate coletivo 

sobre o PROEJA, sobre as políticas da Instituição nas suas diversas dimensões pedagógicas e 

administrativas no que tange à modalidade. O citado Fórum transita pelos Campi do IFPE e 

conta com a participação de servidores (professores e técnicos administrativos) e estudantes. 
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Diante de todos os resultados discutidos e expostos nesta tese até então, vimos enfim 

discorrer sobre nossas Considerações Finais, visando sintetizar as inter-relações entre os 

contextos da política analisados. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Chegamos a um momento conclusivo da nossa pesquisa, mas que, por assim ser, não 

se constitui em momento final, considerando que o conhecimento está recorrentemente em 

reconstrução.  Vimos expressar que nos apresentamos com o sentimento de dever cumprido 

por termos conseguido atingir os nossos objetivos e por termos feito as escolhas certas no que 

se refere ao referencial teórico-metodológico adotado para os fins a que nos propusemos. 

Esperamos que o nosso trabalho possa vir a somar, a contribuir com outras pesquisas e 

oferecer subsídios para as reflexões dos sujeitos nos mais diversos contextos das políticas e, 

sobretudo, no contexto das práticas educativas, fornecendo ajuda prática àquelas pessoas que 

estão tentando fazer o melhor possível. Não estamos, com isso, ensejando apresentar modelos 

e formas na perspectiva da “performatividade”, mas pretendendo proporcionar elementos para 

discussões e debates nos quais os sujeitos possam trilhar seus próprios caminhos.   

Nesse sentido, afirmamos que o referencial teórico adotado e a incursão no contexto 

da produção de texto e no contexto da prática do PROEJA no IFPE - Campus Recife nos 

possibilitaram confirmar nossa hipótese de pesquisa de que o não reconhecimento 

institucional do PROEJA como um espaço multicultural e intercultural permite, até 

certo ponto, que os docentes dos IFs apresentem dificuldades no sentido de construir 

saberes pedagógicos específicos para a ação/realização de sua atividade docente, o que os 

faz contribuir com a promoção de situações de fracasso dos alunos e 

conseqüentemente com uma nova exclusão da escola, contrariando, assim o caráter 

inclusivo da política. 

Vários foram os achados de pesquisa que nos permitiram confirmar a referida 

hipótese, e estes estão relacionados à recontextualização da política no contexto da prática: 

No que se refere à política, podemos afirmar, por tudo o que foi analisado, que, no 

processo de recontextualização do PROEJA no IFPE – Campus Recife, houve rejeição da 

grande maioria dos sujeitos envolvidos, devido principalmente à forma como as políticas têm 

sido formuladas e implementadas – através de Decretos, sem levar em conta a participação 

ativa dos que estão “no chão da escola”. Além disso, outro fator que influenciou foi o caráter 

provisório da política.  

O aspecto mais importante que nos fez chegar a essa conclusão foi a não participação 

dos professores no Programa de Formação Continuada, proposto pela Instituição em parceria 

com a SETEC/MEC, em forma de cursos de especialização e aperfeiçoamento. A nosso ver, a 

não participação na formação continuada está associada ao não reconhecimento, pelos 
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professores, da importância dos fundamentos filosóficos e pedagógicos para a prática docente, 

principalmente na perspectiva da Educação de Jovens e Adultos, a qual apresenta estudantes 

em condições diferenciadas, principalmente, no que se refere ao déficit dos conhecimentos 

básicos para prosseguirem nos estudos. Nesse sentido, a falta de uma formação pedagógica 

sólida em saberes necessários ao trabalho pedagógico com a diferença - que seriam 

construídos principalmente pela formação continuada, de modo a considerar a realidade do 

ensino integrado do PROEJA, na perspectiva da politecnia e da interculturalidade - faz com 

que os professores apresentem dificuldades em recontextualizar as suas práticas pedagógicas 

docentes e atingir os fins a que se propõe o Programa (a política de inclusão), pondo em 

questão a efetividade social do Programa e a consolidação de fato de uma política pública, já 

que as condições pedagógicas estruturais não estão sendo atendidas.  

Consideramos que o tipo de formação continuada proposta pela Instituição apresenta-

se como uma formação do tipo pontual pautada em cursos. A formação continuada 

desenvolvida nessa perspectiva se reduz a uma ação compensatória de fragilidade da 

formação inicial que implica uma redução da concepção de formação, colocando-a 

simplesmente no âmbito da capacitação – um dos aspectos da formação docente.  

Entendemos que se faz necessária uma formação continuada de qualidade, uma 

política interna de formação (formação em serviço) sistematizada, a fim de possibilitar aos 

professores a apropriação da complexidade da docência e a recriação da prática, levando em 

consideração as diferenças educativas, econômicas, culturais e sociais dos alunos, e 

mobilizando saberes necessários à prática pedagógica intercultural nessa proposta que é o 

PROEJA. Ou seja, uma formação continuada de caráter reflexivo que proponha elementos 

teórico-metodológicos a fim de contribuir com a construção de novas práticas formativas para 

que o professor possa enfrentar os desafios que estão postos no cotidiano da atividade docente 

na perspectiva da multi/interculturalidade, considerando que a mesma já se encontra presente 

nos discursos pedagógicos oficial e local (em nível de proposta curricular), mas que não é 

reconhecida pelos professores. 

As ações da política de formação continuada de professores não vêm repercutindo na 

mudança de uma prática pedagógica instrumental, que valoriza a cognição, para uma prática 

pedagógica inclusiva intercultural, que considera as diversas dimensões da educação 

multicultural. Assim sendo, vem se refletir no insucesso dos estudantes, quando dificulta a 

permanência dos mesmos nos cursos, e, consequentemente,  impossibilitar a inclusão social. 

Nesse sentido, pudemos concluir que os docentes de certa forma reconhecem as 

diferenças entre os estudantes e chegam a realizar um trabalho pedagógico em que 
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consideram a diferença em sala de aula. Entretanto, os mesmos valorizam somente as 

diferenças no aspecto cognitivo, secundarizando as outras dimensões da educação 

multicultural. 

As expressões do multiculturalismo no discurso pedagógico do PROEJA, que são 

resultado do processo de desmonte de identidades pedagógicas e da construção de novas 

identidades do período do capitalismo de transição, denotam um avanço das concepções 

educativas nas políticas de Educação Profissional e de EJA. No entanto, as 

recontextualizações produzidas pelos professores têm se traduzido em uma prática pedagógica 

relacionada com a instrumentalização para o mercado de trabalho, que se distancia de uma 

prática pedagógica intercultural, principalmente porque demanda uma reconstrução das 

identidades docentes no sentido de haver uma mudança dos modelos de desempenho 

(característicos da educação profissional) para os modelos de competência (característicos das 

pedagogias invisíveis), que considerem as relações de poder nas relações sociais e o sentido 

formativo da politecnia e da interculturalidade. 

Nossas preocupações estão nas relações de poder que estão presentes nas práticas 

pedagógicas instrumentais, ou seja, nessas pedagogias que perpetuam as relações sociais 

estruturais. Identificamos que, quando as mesmas se apresentam mais próximas das 

pedagogias visíveis e dos modelos de desempenho, o nível de conhecimento científico dos 

alunos é menor, provocando situações de fracasso dos mesmos. Vale salientar que a prática 

pedagógica contém possibilidades de mudança conforme pudemos comprovar também nesta 

pesquisa, ou seja, quando a mesma se aproxima das pedagogias invisíveis e dos modelos de 

competência, o nível de conhecimento científico dos alunos tende a crescer, fazendo com que 

os mesmos obtenham sucesso.  

Estamos, com isso, afirmando que o insucesso da política educacional do PROEJA no 

contexto da prática do IFPE – Campus Recife é resultado desse conjunto de fatores elencados, 

relacionados à política nos seus níveis macro e micro - a não participação dos professores na 

política/programa de formação de professores, provocando a não apropriação de saberes para 

a realização de um trabalho pedagógico com a diferença e, consequentemente, a ausência de 

uma prática pedagógica inclusiva intercultural. Nesse sentido, a prática pedagógica que vem 

se desenvolvendo nos cursos integrados PROEJA tem sido uma questão de intervenientes 

externos e internos articulados: implicações dos descaminhos da política e da ocorrência do 

insucesso dos alunos no interior do Instituto, não sendo ela por si só determinante de tal 

situação.  
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Concluímos, a partir de tais evidências, que a efetivação da política do PROEJA no 

IFPE – Campus Recife vem fazendo o percurso contrário no sentido da inclusão, já que a 

maior parte dos alunos, com o insucesso escolar, está mais distante de obter mudanças nos 

padrões de acesso social, oportunidade e justiça social, esta última entendida como justiça 

econômica e cultural. 

Por fim, apresentamos, a título de sugestão, a seguinte questão para futuras pesquisas: 

Quais as expressões da diversificação curricular e da diferenciação curricular na política de 

educação profissional de jovens e adultos?  
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APÊNDICES 

 
A. O “estado da arte” do PROEJA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Para um melhor conhecimento e aprofundamento sobre o tema em estudo, realizamos 

o levantamento do “estado da arte” do PROEJA. As pesquisas conhecidas como “estado da 

arte” têm como finalidade 

 

[...] mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes 
campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm 
sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que 
formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de 
mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em 
anais de congressos e de seminários. Também são reconhecidas por 
realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da 
produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de 
categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no 
conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado. (FERREIRA, 
2002, 258) 
 
 

 Nesse sentido, elegemos alguns espaços de produção científica para buscar trabalhos 

sobre o PROEJA: o Banco de Tese da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), as reuniões anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPEd) e as produções – dissertações e teses – do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco (PPGE/UFPE), no período 

de 2006 a 2011. Isto considerando que o PROEJA somente foi instituído efetivamente a partir 

de 200670.  

 No Banco de Tese da CAPES encontramos 06 dissertações de mestrado concluídas em 

2009. Nas reuniões anuais da ANPEd, buscamos artigos nos Grupos de Trabalho (GTs) de: 

Estado e Política Educacional, Educação Popular, Formação de Professores, Trabalho e 

Educação, Currículo e Educação de Pessoas Jovens e Adultas. Encontramos 10 (dez) 

artigos/trabalhos apresentados, sendo:  01(um) trabalho em 2007, 05 (cinco) trabalhos em 

2008, 02 (dois) trabalhos em 2009 e 02 (dois) trabalhos em 2010. E, no PPGE/UFPE, 

encontramos 01 (uma) dissertação de mestrado defendida em 2011 (que, na época do 

levantamento, ainda não constava no Banco de tese da CAPES). 

                                                 
70 O PROEJA foi instituído em 2005 pelo Decreto Nº 5.478/05, que foi revogado em 2006 pelo Decreto Nº 
5.840/06, o qual modificou alguns aspectos do referido Programa. 
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Banco de Teses da CAPES:  

 

 A dissertação de Almeida(2009) intitulada “Um estudo do e no processo de 

implantação no Estado do Paraná do PROEJA: problematizando as causas da evasão”, tratou 

dos aspectos da eficiência política e social do Programa no processo de implantação do 

Programa de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos – PROEJA no Estado do Paraná. Buscou identificar quais as 

condições para a efetividade social do PROEJA, por meio do perfil socioeconômico, e as 

razões da evasão no ano de 2008, através de análise documental, entrevista com 

Coordenadores de Curso, questionário orquestrado com os alunos evadidos, observação 

sistemática nas oficinas, nos encontros e seminários e visitas às escolas que ofertam o 

PROEJA. 

 Na dissertação de Corso (2009), intitulada “As representações do trabalho junto a 

professores que atuam no PROEJA: da representação moral do trabalho ao trabalho como 

auto-realização”, a autora buscou identificar quais as representações dos professores que 

atuam no PROEJA sobre a categoria trabalho. Para tanto, realizou acompanhamento e 

descrição dos encontros de formação continuada dos professores que atuam no PROEJA 

promovidos pela Secretaria Estadual de Educação, tendo em vista a elaboração das propostas 

pedagógicas dos cursos que seriam ofertados nessa modalidade. E realizou entrevistas 

semiestruturadas com professores que atuam no Programa, utilizando a técnica proposta por 

Auler e Delizoicov que consiste na elaboração de um roteiro prévio para a entrevista partindo 

de algumas situações envolvendo a temática investigada.  

 Klinski (2009), em sua dissertação sobre o “Ingresso e Permanência de Alunos com 

Ensino Médio Concluído no PROEJA do IF SUL Rio Grandense - Campus Charqueadas”, 

pretendeu compreender por que alunos com o ensino médio completo ingressaram e 

permaneceram em um curso destinado a ofertar esse nível de ensino através de uma pesquisa 

qualitativa. Os dados foram coletados por entrevistas semiestruturadas e analisados através da 

técnica de análise de conteúdo. Também foi realizada análise documental da legislação 

educacional sobre o tema. 

 Goi (2009), em dissertação intitulada “PROEJA: interdisciplinaridade na educação de 

jovens e adultos, construção coletiva da cidadania”, buscou responder à seguinte questão de 

pesquisa: o Programa de Formação Integrada ao Ensino Profissional em Informática, 

oferecido pela EAFS/RS, no âmbito do PROEJA, tem contribuído para aumentar a 

qualificação de seus egressos, proporcionando-lhes melhores condições de ingresso e 
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permanência no mercado de trabalho? Metodologicamente se utilizou de pesquisa 

bibliográfica (documentos oficiais, projetos da própria EAF investigada, documentos do 

processo seletivo); realizou aplicação de questionários; observação participante, durante o 

Seminário de Auto-Avaliação realizado no final do programa; e entrevistas sete meses após a 

conclusão do programa, com o objetivo de verificar a situação de cada um no que se refere à 

melhoria da qualidade de vida e inserção no mercado de trabalho dentro da área de formação. 

 “O projeto PROEJA/transiarte: uma experiência de pesquisa-ação em ciberarte..”, 

dissertação defendida por Rodrigues (2009), versa sobre os principais efeitos do 

desencadeamento da pesquisa-ação no processo de criação e na produção ciberartística, além 

das possibilidades da Transiarte como linguagem no ambiente escolar. O autor analisou a 

aquisição de uma nova linguagem transdisciplinar que permite aos jovens e adultos uma 

outra forma de se expressar no ciberspaço. A metodologia consistiu em pesquisa-ação, que, 

segundo o autor, não se faz por meio das etapas de um método, mas se organiza pelas 

situações relevantes que emergem do processo das oficinas de Transiarte. 

 Vieira (2009), em sua dissertação “Evasão Escolar no Curso do Programa Educacional 

de Jovens e Adultos (PROEJA)”, busca responder a quais possíveis lacunas e inconsistências 

relativas à evasão escolar dos alunos e à adequação deste programa às suas necessidades e 

expectativas, no sentido de contribuir para a melhoria do PROEJA no CEFET-Bambuí. A 

metodologia consistiu num estudo de caso.  Os dados foram coletados através de um 

questionário, com perguntas abertas e fechadas aplicadas aos professores do PROEJA do 

CEFET-Bambuí e aos alunos evadidos desse curso, no período de 2006 a 2009. 

 Dos estudos realizados, apenas dois se aproximam da nossa pesquisa quando tratam da 

questão da evasão escolar como sendo um dos efeitos da política. Do ponto de vista 

metodológico, os autores se utilizaram, em sua maioria, de instrumentos utilizados também 

em nosso estudo:  pesquisa bibliográfica, análise documental e de conteúdo cujos dados foram 

colhidos através de questionários, entrevistas e observações. No entanto, em nenhum dos 

trabalhos foi realizada a análise de discurso. 

 

Reuniões anuais da ANPEd (2006-2010): 

 

2007 – GT Trabalho e Educação 

 
 
 EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CEFET: AVANÇOS E 
CONTRADIÇÕES 
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FERREIRA, Eliza Bartolozzi – UFES – elizabf@uol.com.br 

RAGGI, Desirré – CEFETES 
RESENDE, Maria José – CEFETES 

 

 O artigo trata de um projeto de pesquisa integrado da UFES e do CEFETES  que 

estuda demandas de formação de educadores que atuam na educação profissional integrada à 

educação de jovens e adultos (EJA) no âmbito do PROEJA/CEFET, bem como de educadores 

das redes públicas alcançados pelo PROEJA. Entre as demandas, as autoras destacam as 

práticas curriculares desenvolvidas no Projeto Pedagógico do EMJAT71/PROEJA, com 

vistas à intervenção nas práticas desenvolvidas por professores e alunos. A experiência do 

EMJAT/PROEJA consagra-se como um campo de investigação para a produção de 

conhecimentos, formulação de metodologias, elaboração de propostas curriculares e formação 

de professores e pesquisadores voltados às especificidades da EJA integrada à educação 

profissional. A pesquisa analisa a integração curricular do ponto de vista das políticas 

públicas de educação profissional/EJA e de sua implantação na instituição, evidenciando 

avanços e retrocessos. Os dados apresentados foram coletados de documentos do CEFETES: 

matrícula de alunos do EMJAT/PROEJA, relatos de experiência de professores e 

planejamento interno dos cursos. As autoras trabalham com a hipótese de que a construção 

conceitual dialogada sobre a EJA e sobre sua integração à educação profissional é condição sine 

qua non para a concretização de qualquer metodologia adotada. 

 

2008 – GT Trabalho e Educação 

 
ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: LIMITES E 
POSSIBILIDADES 

 
CARDOZO, Maria José Pires Barros – UFMA 

 
  

 O artigo trata de um estudo de doutorado sobre a integração entre o Ensino Médio e 

a Educação Profissional de nível técnico, desenvolvido na tese de doutorado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará, numa 

perspectiva da escola unitária e das contribuições de autores que denunciam o caráter de 

classe da educação burguesa. Na análise dos documentos oficiais, é realizada a análise 

documental. Também são analisadas experiências de integração entre essas duas modalidades 

                                                 
71 Curso de Ensino Médio para Jovens e Adultos Trabalhadores (EMJAT) 
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de ensino, considerando o contexto da sociedade capitalista e das transformações no mundo 

do trabalho, no âmbito da emergência da noção de competência e do conceito de 

empregabilidade. 

2008 – GT Educação de Pessoas Jovens e Adultas 

 
OS SENTIDOS DO PROEJA: POSSIBILIDADES E IMPASSES NA PRODUÇÃO DE UM 
NOVO CAMPO DE CONHECIMENTO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

OLIVEIRA, Edna Castro de – UFES 
CEZARINO, Karla Ribeiro de Assis – UFES 

 
 
 O trabalho representa o esforço coletivo, de caráter interinstitucional, envolvendo a 

Universidade Federal e o Centro Federal de Educação Tecnológica. É parte de pesquisa em 

andamento que tem como perspectiva reunir análises parciais do trabalho de formação 

continuada, que vem sendo desenvolvido junto aos professores do Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (PROEJA). Analisa a formação de professores, as concepções teórico-

metodológicas que orientam a proposta de integração do PROEJA, o trabalho pedagógico de 

reformulação curricular em curso na perspectiva da inclusão dos alunos. 

 
 
2008 – GT Educação de Pessoas Jovens e Adultas 

 
POSSIBILIDADES PARA A EJA, POSSIBILIDADES PARA A EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL: O PROEJA 
 

SANTOS, Simone Valdete dos� – UFRGS 
 

 O estudo evidencia as possibilidades abertas à Educação de Jovens e Adultos, bem 

como à Educação Profissional na medida em que se inaugura um novo campo epistemológico.  

Analisa, assim, a partir das origens históricas das duas modalidades de ensino, a integração 

entre as mesmas, evidenciando seu caráter inédito - articulação da EJA à Educação 

profissional na escola regular, inicialmente nas escolas técnicas federais - e aleatório - 

compreensão do aluno como figura de desordem, em relação à ordem estabelecida aos 

tempos, às aprendizagens, aos processos, conforme as elaborações de Georges Balandier. 
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2008 – GT Educação de Pessoas Jovens e Adultas 

 
METODOLOGIA DE PROJETOS: UMA POSSIBILIDADE PARA A FORMAÇÃO 
EMANCIPATÓRIA DOS ALUNOS DO PROEJA 
 

RAGGI, Désirée Gonçalves – CEFET-ES 
PAIVA, Maria Auxiliadora Vilela – UFES 

 
  

 A pesquisa visa investigar se há correlação entre a Metodologia de Projetos realizada 

no PROEJA do CEFETES e a educação emancipatória, mediante as representações dos 

alunos  a respeito desta estratégia pedagógica. As autoras partem da premissa que a 

participação ativa no projeto contribui para a educação emancipatória dos educandos. Os 

dados foram obtidos através das manifestações obtidas em um grupo focal com registros 

obtidos por meio de gravações em áudio, dos quais selecionaram os eventos em que 

emergiram as categorias que delineiam a formação emancipatória.  

 

2008 – GT Educação de Pessoas Jovens e Adultas 

 

O PROEJA NO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE GOIÁS (CEFET-
GO): UMA ANÁLISE A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO 
EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  
 

CASTRO, Mad'Ana Desirée Ribeiro de – CEFET-GO 
VITORETTE, Jacqueline Maria Barbosa – CEFET-GO 

 
 
 O presente trabalho tem como objetivo discutir, por meio da análise, a implantação do 

Curso Técnico Integrado em Serviços de Alimentação, na modalidade PROEJA, no Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Goiás (CEFET-GO). A discussão foi realizada 

considerando os seguintes aspectos: os primeiros impactos causados pelo Programa na 

Instituição quando da sua assunção, com relação principalmente à ausência de formação de 

professores, de infraestrutura para atender ao público-alvo, e aos desafios postos para a 

consolidação do Curso e do Programa, bem como ao desafio de transformar o PROEJA em 

uma política pública . 

 

2009 – GT Currículo 
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TRAJETÓRIAS DE POLÍTICAS DE CURRÍCULO: DISCURSOS CIRCULANTES 
NO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM A 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

Rita de Cássia de Almeida Costa – UFF 

 

 O trabalho discute os discursos circulantes na política de currículo do PROEJA - 

Programa de Integração da Educação Profissional com o Ensino Médio na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos. Analisa a questão da evasão, considerando que essa política 

para a educação profissional privilegia o público da EJA. A autora defende que esses 

discursos não podem ser compreendidos fora das relações materiais que os constituem. Para 

as análises, dialoga com Stephen Ball e com Ernesto Laclau, com o intuito de compreender 

que essa construção política do PROEJA envolve a negociação de demandas educacionais 

diferenciadas, na tentativa de produzir uma totalidade discursiva em torno de um projeto, 

buscando estabelecer a relação entre currículo integrado e justiça social. 

 

2009 – GT Trabalho e Educação 

 

INTEGRAÇÃO CURRICULAR: O ENSINO MÉDIO INTEGRADO E O PROEJA 

Renata Cristina da Costa Gotardo – UNIOESTE 
Edaguimar Orquizas Viriato – UNIOESTE 
Agência Financiadora: CAPES/SETEC 

  

 O estudo busca analisar a política de integração curricular no Estado do Paraná para 

o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e o Programa Nacional de Integração da 

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

Adultos. O estudo mostra, ao tratar de uma política social, que a presença de princípios mais 

atrelados aos anseios dos trabalhadores, presentes na política de integração curricular, 

significa o possível. Nessa direção, pretende-se perseguir o princípio do trabalho como fato 

histórico que constituiu a espécie humana, mesmo estando ciente de que o mesmo não seja 

nessa sociedade plenamente alcançado, mas visando contribuir para a construção de novas 

relações sociais.  
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2010 – GT Educação de pessoas jovens e adultas 

 
EDUCAÇÃO BÁSICA INTEGRADA À FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A MODALIDADE EJA NUM CURSO PROEJA 
 

Antonio Henrique Pinto – IFES 
 
 
 O trabalho é parte de uma pesquisa que tem como foco a construção e a 

implementação do projeto político-pedagógico dos cursos PROEJA numa instituição de 

ensino profissionalizante, no período de 2007 até 2009. Levanta questões sobre as 

implicações  no desenvolvimento do currículo dos cursos de formação profissional técnica de 

nível médio, tendo a modalidade EJA como aspecto central que caracteriza esses cursos. Faz 

uso da pesquisa-ação buscando a articulação de algumas categorias presentes nas temáticas 

sobre o currículo: EJA; trabalho e educação.  

 

2010 – GT Educação de pessoas jovens e adultas 

 
PRODUÇÕES COLABORATIVAS DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA PARA 
UM CURRÍCULO INTEGRADO DO PROEJA-IFES 

 
Rony Cláudio de Oliveira Freitas – IFES - ronyfreitas@ifes.edu.br 

Lígia Arantes Sad – UFES - sadli@terra.com.br 
 

 
 Este trabalho trata de uma pesquisa de doutorado que analisa as produções 

colaborativas de um grupo de professores de matemática atuantes no PROEJA-IFES, 

denominado GEMP, que são: material didático e elaboração de um currículo, visando sua 

inserção nos projetos pedagógicos dos cursos de PROEJA. Os aportes teóricos estão nos 

campos da Educação de Jovens e Adultos, Educação e Trabalho e Educação Matemática, 

sendo este último focado na Educação Matemática Crítica, objetivando discutir o papel da 

matemática numa perspectiva de formação integral.  Para a análise, foram utilizadas as 

referências da Metodologia Comunicativa Crítica que valoriza o diálogo entre pesquisador e 

sujeitos de pesquisa. 

 

Dissertação de mestrado  defendida no PPGE/UFPE - 2011: 
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O PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DISCENTE NO PROGRAMA NACIONAL DE 
INTEGRAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL COM A EDUCAÇÃO BÁSICA NA 
MODALIDADE DE JOVENS E ADULTOS – PROEJA. 

 

Norma Morais Leal 

  

O estudo, realizado em forma de pesquisa de mestrado, buscou compreender como se dá o 

processo de ressocialização discente no Programa de Integração da Educação Básica com a 

Educação Profissional na Modalidade de Jovens e Adultos – PROEJA, caracterizando a 

prática pedagógica do Programa e identificando a sua interferência no processo de 

ressocialização discente com base no confronto de conhecimentos, de atitudes e de emoções. 

A prática pedagógica foi vista na perspectiva da Educação Popular, a partir de Souza (2007) e 

Paulo Freire. A pesquisa teve aporte da fenomenologia existencial de Husserl e Heidegger, fio 

condutor do trabalho. Resende e Gadamer permitem  interpretar e compreender os fenômenos. 

As categorias explicativas foram: educação, educação de jovens e adultos, PROEJA, prática 

pedagógica e ressocialização. Foram realizadas entrevistas em profundidade junto a nove 

discentes dos cursos de Refrigeração e Ar-Condicionado, Mecânica e Eletrotécnica do 

PROEJA no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE – 

Campus Recife.  
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B. Modelo de Questionário: Para os professores do IFPE que ministram aulas nos cursos 

de PROEJA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 
QUESTIONÁRIO  

 
PARTE 1 – PARA TODOS OS PROFESSORES QUE LECIONAM NO PROEJA DO CEFET-
PE 
 
Nome: _______________________________________________________________________ 
Tempo que ministra aulas no CEFET-PE: ___________________________________________ 
Tem experiência de ensino anterior ao CEFET-PE? Onde? 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Disciplina que leciona no PROEJA:________________________________________________ 
Área de formação (graduação): ___________________________________________________ 
Pós-graduação: 
(   ) Especialização em ______________________________________ 
(   ) Mestrado em __________________________________________ 
(   ) Doutorado em _________________________________________ 
(   ) Outros _______________________________________________ 
 
 

1) Em quais cursos do CEFET-PE você ministra aulas? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2) Você está ministrando aulas no PROEJA por: 

(   ) opção sua 
(   ) solicitação da instituição 
Explique. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

3) Você tem alguma experiência em Educação de Jovens e Adultos (EJA)? Onde? Quando? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
4) O que você acha do PROEJA no CEFET-PE? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
5) Você tem conhecimento sobre o Decreto nº  5.840/06 que instituiu o PROEJA no âmbito 

federal? E sobre o Documento Base do PROEJA? 
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____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
6) Você gosta de ministrar aulas no PROEJA? 

(   ) sim 
(   ) não 
(   ) um pouco 
Por quê? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

7) Qual a diferença entre ministrar aulas nos cursos técnicos do PROEJA e nos demais cursos do 
CEFET-PE?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
8) Quais as suas dificuldades como docente nos cursos técnicos do PROEJA? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
9) Você desenvolve, ou conhece algum professor, que desenvolva práticas inovadoras na sala de 

aula do PROEJA? Qual(is) prática(s)? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

10) Quais dos processos formativos abaixo você acha necessário para o seu desenvolvimento 
profissional no PROEJA? 

     (   ) Formação Continuada (na escola) 
     (   ) Cursos Básicos (40h) 
     (   ) Curso de Aperfeiçoamento (120h a 160h) 
     (   ) Curso de Especialização (360h) 
     (   ) Curso de Mestrado 
     (   ) Curso de Doutorado 
 (   ) Nenhum 

(   ) Outro(s). Quais? 
Justifique 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
9) Você participou da construção/elaboração do Programa de Formação Continuada para o 
PROEJA no CEFET-PE?  
(   ) sim. De que forma? ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(   ) não. Por quê? ___________________________________________________________ 

 
10) Você é aluno do curso de Especialização em Educação Profissional Integrada à Educação Básica 
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Pós-Graduação Lato Sensu)?  

(   ) sim 
(   ) não 
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Em caso negativo, explique o porquê de não estar participando como aluno: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 
 
PARTE II – SOMENTE PARA PROFESSORES-ALUNOS DA ESPECIALIZAÇÃO EM 
PROEJA  NO CEFET-PE 
 

1) Por que o interesse pela Especialização em PROEJA? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

2) A Especialização tem fornecido subsídios para a sua prática docente? 
Comente.____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
3) Cite três disciplinas (da matriz curricular da Especialização) que mais contribuíram para sua 

formação e prática docente. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

4) Em sua opinião, quais disciplinas e/ou saberes (conteúdos) deveriam ter sido privilegiados na 
Especialização e não foram? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
5) Que sugestões você daria para melhoria da Formação (especialização) para o PROEJA? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
                                                      
                                                       
 
                                                                         Obrigada pelas contribuições!  Karla Gouveia 
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C. Modelo de Questionário: Para os alunos do PROEJA no IFPE – Campus Recife  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

QUESTINONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO PARA OS ALUNOS DO PROEJA - IFPE 
 
1. Qual o seu sexo? 
(A) Feminino. 
(B) Masculino. 
2. Qual a sua idade? 
(A) Menos de 17 anos. 
(B) 17 anos. 
(C) 18 anos. 
(D) Entre 19 e 25 anos (inclusive). 
(E) Entre 26 e 33 anos (inclusive). 
(F) Entre 34 e 41 anos (inclusive). 
(G) Entre 42 e 49 anos (inclusive). 
(H) 50 anos ou mais 
3. Como você se considera: 
(A) Branco(a). 
(B) Pardo(a). 
(C) Preto(a). 
(D) Amarelo(a). 
(E) Indígena. 
4. Qual a sua religião? 
(A) Católica. 
(B) Protestante ou Evangélica. 
(C) Espírita. 
(D) Umbanda ou Candomblé. 
(E) Outra. 
(F) Sem religião. 
5. Qual seu estado civil? 
(A) Solteiro(a). 
(B) Casado(a) / mora com um(a) companheiro(a). 
(C) Separado(a) / divorciado(a) / desquitado(a). 
(D) Viúvo(a). 
6. Onde e como você mora atualmente? 
(A) Em casa ou apartamento, com minha família. 
(B) Em casa ou apartamento, sozinho(a). 
(C) Em quarto ou cômodo alugado, sozinho(a). 
(D) Em habitação coletiva: hotel, hospedaria, quartel, pensionato, república etc. 
(E) Outra situação. 
7.Quem mora com você? 
(Marque uma resposta para cada item.) 
(A). Moro sozinho(a) 
(B). Pai e/ou mãe 
(C). Esposo(a) / companheiro(a) 
(D). Filhos(as) 
(E). Irmãos(ãs) 
(F). Outros parentes, amigos(as) ou colegas 
(G). Outra situação 
8. Quantas pessoas moram em sua casa? (Contando com seus pais, irmãos ou outras pessoas que moram em uma mesma 
casa). 
(A) Duas pessoas. 
(B) Três. 
(C) Quatro. 
(D) Cinco. 
(E) Mais de seis. 
(F) Moro sozinho(a). 
9. Quantos(as) filhos(as) você tem? 
(A) Um(a). 
(B) Dois(duas). 
(C) Três. 
(D) Quatro ou mais. 
(E) Não tenho filhos(as). 
10. Até quando seu pai estudou? 
(A) Não estudou. 
(B) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental (antigo primário). 
(C) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental (antigo ginásio). 
(D) Ensino médio (antigo 2º grau) incompleto. 
(E) Ensino médio completo. 
(F) Ensino superior incompleto. 
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(G) Ensino superior completo. 
(H) Pós-graduação. 
(I) Não sei. 
11. Até quando sua mãe estudou? 
(A) Não estudou. 
(B) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental. 
(C) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental. 
(D) Ensino médio incompleto. 
(E) Ensino médio completo. 
(F) Ensino superior incompleto. 
(G) Ensino superior completo. 
(H) Pós-graduação. 
(I) Não sei. 
12. Em que seu pai trabalha ou trabalhou, na maior parte da vida? 
(A) Na agricultura, no campo, em fazenda ou na pesca. 
(B) Na indústria. 
(C) Na construção civil. 
(D) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços. 
(E) Funcionário público do governo federal, estadual ou municipal. 
(F) Profissional liberal, professor ou técnico de nível superior. 
(G) Trabalhador fora de casa em atividades informais (pintor, eletricista, encanador, feirante, ambulante, guardador de carros, 
catador de lixo etc.). 
(H) Trabalha em sua casa em serviços (alfaiataria, cozinha, aulas particulares, artesanato, carpintaria, marcenaria etc). 
(I) Trabalhador doméstico em casa de outras pessoas (faxineiro, cozinheiro, mordomo, motorista particular, jardineiro, vigia, 
acompanhante de idosos/as etc.), 
(J) No lar (sem remuneração). 
(K) Não trabalha. 
(L) Não sei. 
13. Em que sua mãe trabalha ou trabalhou, na maior parte da vida? 
(A) Na agricultura, no campo, na fazenda ou na pesca. 
(B) Na indústria. 
(C) Na construção civil. 
(D) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços. 
(E) Como funcionária do governo federal, estadual ou municipal. 
(F) Como profissional liberal, professora ou técnica de nível superior. 
(G) Trabalhadora fora de casa em atividades informais (feirante, ambulante, guardadora de carros, catadora de lixo etc.). 
(H) Trabalha em sua casa em serviços (costura, aulas particulares, cozinha, artesanato etc). 
(I) Como trabalhadora doméstica em casa de outras pessoas (cozinheira, arrumadeira, governanta, babá, lavadeira, faxineira, 
acompanhante de idosos/as etc.). 
(J) No lar (sem remuneração). 
(K) Outro. 
(L) Não trabalha. 
(M) Não sei. 
14. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, aproximadamente, a renda 
familiar? (Considere a renda de todos que moram na sua casa.) 
(A) Até 1 salário mínimo (até R$ 465,00 inclusive). 
(B) De 1 a 2 salários mínimos (de R$ 465,00 até R$ 930,00 inclusive). 
(C) De 2 a 5 salários mínimos (de R$ 930,00 até R$ 2.325,00 inclusive). 
(D) De 5 a 10 salários mínimos (de R$ 2.325,00 até R$ 4.650,00 inclusive). 
(E) De 10 a 30 salários mínimos (de R$ 4.650,00 até R$ 13.950,00 inclusive). 
(F) De 30 a 50 salários mínimos (de R$ 13.950,00 até R$ 23.250,00 inclusive). 
(G) Mais de 50 salários mínimos (mais de R$ 23.250,00). 
(H) Nenhuma renda 
15. Quais e quantos dos itens abaixo há em sua casa? (Marque uma resposta para cada item.) 
(   ) TV 
(   ) Videocassete e/ou DVD 
(   ) Rádio 
(   ) Microcomputador 
(   ) Automóvel 
(   ) Máquina de lavar roupa 
(   ) Geladeira 
(   ) Telefone fixo 
(   ) Telefone celular 
(   ) Acesso à Internet 
(   ) TV por assinatura 
16. Como e onde é sua casa? 
(   ) Própria. 
(   ) É em rua calçada ou asfaltada. 
(   ) Tem água corrente na torneira. 
(   ) Tem eletricidade. 
(   ) É situada em zona rural. 
(   ) É situada em comunidade indígena. 
(   ) É situada em comunidade quilombola. 
17. Você trabalha, ou já trabalhou, ganhando algum salário ou rendimento? 
(A) Trabalho, estou empregado com carteira de trabalho assinada. 
(B) Trabalho, mas não tenho carteira de trabalho assinada. 
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(C) Trabalho por conta própria, não tenho carteira de trabalho assinada. 
(D) Já trabalhei, mas não estou trabalhando. 
(E) Nunca trabalhei. (Passe para a pergunta 51) 
(F) Nunca trabalhei, mas estou procurando trabalho. (Passe para a pergunta 51) 
18. Você trabalhou ou teve alguma atividade remunerada durante seus estudos? 
(A) Sim, todo o tempo. 
(B) Sim, menos de 1 ano. 
(C) Sim, de 1 a 2 anos. 
(D) Sim, de 2 a 3 anos. 
(E) Sim, mais de 3 anos. 
(F) Não. (Passe para a pergunta 72) 
19. Se você trabalhou durante seus estudos, com que idade você começou a exercer atividade remunerada? 
(A) Antes dos 14 anos. 
(B) Entre 14 e 16 anos. 
(C) Entre 17 e 18 anos. 
(D) Após 18 anos. 
(E) Nunca trabalhei enquanto estudava. 
20. Se você está trabalhando atualmente, qual a sua renda ou seu salário mensal? 
(A) Até 1 salário mínimo (até R$ 465,00 inclusive). 
(B) De 1 a 2 salários mínimos (de R$ 465,00 até R$ 930,00 inclusive). 
(C) De 2 a 5 salários mínimos (de R$ 930,00 até R$ 2.325,00 inclusive). 
(D) De 5 a 10 salários mínimos (de R$ 2.325,00 até R$ 4.650,00 inclusive). 
(E) De 10 a 30 salários mínimos (de R$ 4.650,00 até R$ 13.950,00 inclusive). 
(F) De 30 a 50 salários mínimos (de R$ 13.950,00 até R$ 23.250,00 inclusive). 
(G) Mais de 50 salários mínimos (mais de R$ 23.250,00). 
(H) Não estou trabalhando. (Passe para a pergunta 51.) 
21. Você está trabalhando em alguma atividade para a qual você se preparou? 
(A) Sim. 
(B) Não. 
22. Em que você trabalha atualmente? 
(A) Na agricultura, no campo, na fazenda ou na pesca. 
(B) Na indústria. 
(C) Na construção civil. 
(D) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços. 
(E) Como funcionário(a) do governo federal, estadual ou municipal. 
(F) Como profissional liberal, professora ou técnica de nível superior. 
(G) Trabalho fora de casa em atividades informais (pintor, eletricista, encanador, feirante, ambulante, guardador/a de carros, 
catador/a de lixo). 
(H) Trabalho em minha casa em serviços (costura, aulas particulares, cozinha, artesanato, carpintaria etc). 
(I) Faço trabalho doméstico em casa de outras pessoas (cozinheiro/a, mordomo/governanta, jardineiro, babá, lavadeira, 
faxineiro/a, acompanhante de idosos/as etc.). 
(J) No lar (sem remuneração). 
(K) Outro. 
(L) Não trabalho. 
(M) Não sei. 
23. Há quanto tempo você trabalha? 
(A) Menos de 1 ano. 
(B) Entre 1 e 2 anos. 
(C) Entre 2 e 4 anos. 
(D) Mais de 4 anos. 
24. Quantos anos você levou para concluir o ensino fundamental (até a oitava série)? 
(A) Menos de 8 anos. 
(B) 8 anos. 
(C) 9 anos. 
(D) 10 anos. 
(E) 11 anos. 
(F) Mais de 11 anos. 
(G) Não cursei. 
25. Em que tipo de escola você cursou o ensino fundamental? 
(A) Somente em escola pública. 
(B) Parte em escola pública e parte em escola particular. 
(C) Somente em escola particular. 
(D) Somente em escola indígena ou em escola situada em comunidade quilombola. 
(E) Parte na escola indígena e parte em escola não-indígena. 
(F) Parte em escola situada em comunidade quilombola e parte em escola fora de área 
quilombola. 
(G) Não frequentei a escola. 
26. Quais dos itens abaixo mostram que sua escola considera (ou considerou) o fato de você trabalhar (ou ter 
trabalhado) ao mesmo tempo em que cursa (ou) seus estudos no ensino médio? 
(   ) Horário flexível 
(   ) Menor carga de trabalho ou de tarefas extraclasse 
(   ) Programa de recuperação de notas 
(   ) Abono de faltas 
(   ) Aulas mais dinâmicas, com didática diferenciada 
(   ) Aulas de revisão da matéria aos(às) interessados(as) 
(   ) Fornecimento de refeição aos (às) estudantes 
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27. Que condições você acha que a escola deve oferecer para o(a) estudante que trabalha? 
(   ) Horário flexível 
(   ) Menor carga de trabalho ou de tarefas extraclasse 
(   ) Programa de recuperação de notas 
(   ) Abono de faltas 
(   ) Aulas mais dinâmicas, com didática diferenciada 
(   ) Aulas de revisão da matéria aos(às) interessados(as) 
(   ) Atendimento extraclasse 
28.Você já sofreu algum tipo de discriminação? 
(   ) Discriminação econômica. 
(   ) Discriminação étnica, racial ou de cor. 
(   ) Discriminação de gênero (por ser mulher ou por ser 
homem). 
(   ) Por ser ou ter sido identificado como homossexual / gay, 
lésbica, bissexual, travesti ou transexual. 
(   ) Por causa de sua religião. 
(   ) Por não ter religião. 
(   ) Por causa do local de seu nascimento (em outra cidade, 
no interior, em outra região, no exterior etc.). 
(   ) Por causa da sua idade. 
(   ) Por ser pessoa com deficiência física ou mental. 
(   )Por causa de sua aparência física (gordo/a, magro/a, alto/ 
a, baixo/a etc.). 
(   ) Por causa do lugar de sua moradia. 
29. A escola em que você estuda realiza algumas das 
seguintes atividades extracurriculares? 
(   ) Palestras / debates 
(   ) Jogos / esportes / campeonatos 
(   ) Dança / música / coral / teatro 
(   ) Estudos do meio ambiente / passeios 
(   ) Feira de ciências / feira cultural 
(   ) Festas / gincanas 
(   ) Atendimento educacional extraclasse 
30. Pensando nos conhecimentos adquiridos no PROEJA, como você considera o seu preparo para conseguir um 
emprego, exercer alguma atividade profissional? 
(A) Eu me considero preparado(a) para entrar no mercado de trabalho. 
(B) Apesar de ter frequentado uma boa escola, eu me considero despreparado(a), pois não 
aprendi o suficiente para conseguir um bom emprego. 
(C) Eu me considero despreparado(a) devido à baixa qualidade do ensino de minha escola, 
que não me preparou o suficiente. 
(D) Não sei. 
31. O que você pensa sobre os(as) professores(as) da sua escola quanto aos seguintes aspectos? 
(   ) Os(as) professores(as) têm autoridade, firmeza. 
(   ) Os(as) professores(as) são distantes, têm pouco 
envolvimento. 
(   ) Os(as) professores(as) têm respeito pelos(as) estudantes. 
(   ) Os(as) professores(as) são indiferentes, ignoram sua existência. 
(   ) Os(as) professores(as) são preocupados(as) e 
dedicados(as). 
(   ) Os(as) professores(as) são autoritários(as), rígidos(as), abusam do poder. 
(   ) Os(as) professores(as) valorizam as diferenças e ensinam a respeitá-las. 
(   ) Os professores têm boa metodologia de ensino 
(   ) Os professores consideram suas dificuldades 
(   ) Você consegue acompanhar os conteúdos ministrados pelos professores 
(   ) Os assuntos são adequados para a sua realidade? 
32. Qual é sua avaliação sobre sua escola quanto aos seguintes aspectos? 
(A) Insuficiente a Regular 
(B) Regular a Bom 
(C) Bom a Excelente 
Liberdade de expressar suas idéias (   ) 
Respeito aos (às) estudantes, sem discriminá-los(as) (   ) 
Amizade e respeito entre estudantes e trabalhadores da escola (funcionários/as, professores/as) (   ) 
A escola leva em conta as opiniões dos(as) estudantes (   ) 
Nas aulas são discutidos problemas da atualidade (   ) 
Convivência entre estudantes (   ) 
 A escola se organiza para apoiar a resolução de problemas de relacionamento entre estudantes (   ) 
A escola tem iniciativa para apoiar a resolução de problemas de relacionamento entre estudantes e professores(as) (   ) 
A escola leva em conta seus problemas pessoais e familiares (   ) 
Realização de projetos e palestras contra drogas(   ) 
Realização de projetos e palestras sobre promoção da saúde e prevenção a Aids e a doenças sexualmente transmissíveis (   ) 
Realização de projetos e palestras sobre direitos humanos e violência (   ) 
Adoção de medidas para garantir a acessibilidade a estudantes com deficiências físicas ou mentais (   ) 
Capacidade de a escola relacionar os conteúdos das matérias com o cotidiano (   ) 
Reconhecimento e valorização da identidade étnica dos(as) estudantes (   ) 
A escola leva em conta a opinião/participação dos pais (   ) 
33. O quanto você se interessa pelos assuntos abaixo?(sim ou não) 



292 
 

(   ) Política. 
(   ) Globalização. 
(   ) Esportes. 
(   ) Religião. 
(   ) Meio ambiente, poluição etc. 
(   ) Desigualdade social, pobreza, desemprego, 
miséria. 
(   ) Artes, teatro, cinema, música. 
(   ) A questão das drogas. 
(   ) O acesso e a qualidade dos serviços públicos de 
saúde e educação. 
(   ) Sexualidade (prazer, sexo seguro, gravidez, 
doenças sexualmente transmissíveis etc.). 
(   ) O racismo contra negros, indígenas, orientais, 
ciganos, judeus etc. 
(   ) Discriminação e violência contra mulheres. 
(   ) Discriminação e violência contra homossexuais / 
gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais. 
(   ) Discriminação e violência contra crianças e 
adolescentes. 
(   ) Discriminação e violência contra pessoas idosas. 
(   ) Discriminação e violência contra pessoas com 
deficiência. 
34. Dos itens listados abaixo, quais são as três principais contribuições para a sua vida pessoal que você obteve ao 
realizar o PROEJA? (Atenção: indique apenas as 
três principais alternativas escolhidas.) 
(A) Obtenção de um certificado de conclusão de curso /ou de um diploma 
(B) Formação básica necessária para obter um emprego melhor 
(C) Condições de melhorar minha posição no emprego atual 
(D) Obtenção de cultura geral / ampliação de minha formação pessoal 
(E) Formação básica necessária para continuar os estudos em uma universidade / faculdade 
(F) Atender à expectativa de meus pais sobre meus estudos 
(G) Formação humana e cidadã para ser uma pessoa melhor e mais respeitosa das diferenças 
35. Você já havia cursado antes a EJA e depois parou? 
(A) Sim. 
(B) Não. 
36. No caso de ter parado de frequentar a EJA, qual (quais) foi (foram) o(s) motivos(s)? 
(   ) Horário de trabalho difícil /não tinha tempo de estudar. 
(   ) Estudava no curso da empresa e fui demitido(a). 
(   ) Problemas ligados à saúde ou acidentes comigo ou pessoas da minha família. 
(   ) Mudança de cidade. 
(   ) Casamento / filhos. 
(   ) Não tinha interesse / desisti. 
(   ) Senti-me discriminado(a) / Sofri agressão (física ou verbal). 
(   ) Não frequentei. 
37. Se você já freqüentou escola regular antes, em que série ou ano escolar você deixou a escola? 
(A) 1ª série do Ensino Fundamental. 
(B) 2ª série do Ensino Fundamental. 
(C) 3ª série do Ensino Fundamental. 
(D) 4ª série do Ensino Fundamental. 
(E) 5ª série do Ensino Fundamental. 
(F) 6ª série do Ensino Fundamental. 
(G) 7ª série do Ensino Fundamental. 
(H) 8ª série do Ensino Fundamental. 
(I) 1ª série do Ensino Médio. 
(J) 2ª série do Ensino Médio. 
(L) 3ª série do Ensino Médio. 
(M) Não freqüentei. 
38. Quantos anos você tinha quando deixou de freqüentar a escola regular? 
(A) Menos de 10 anos. 
(B) Entre 10 e 14 anos (inclusive). 
(C) Entre 15 e 18 anos (inclusive). 
(D) Entre 19 e 24 anos (inclusive). 
(E) Entre 25 e 30 anos (inclusive). 
(F) Mais de 30 anos. 
(G) Nunca frequentei. 
39. Por que motivo você nunca freqüentou uma escola regular?  
(   ) Não consegui vaga em escola pública / a família não 
tinha condições de pagar os estudos. 
(   ) Não havia escola perto de casa. 
(   ) Não gostava de estudar/ não tinha interesse. 
(   ) Por motivos ligados ao trabalho: horário de trabalho 
era difícil/ não tinha tempo de estudar. 
(   ) Parei de estudar porque casei / tive filhos / tive que 
cuidar da família. 
(   ) Não tinha apoio da família. 
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(   ) Por problemas ligados à saúde: sofri acidente/ fiquei doente/ 
aconteceu algum acidente com pessoas da família. 
(   ) Sofri discriminação. 
40. Por que motivo você deixou de freqüentar uma escola regular? (Se você nunca frequentou a escola regular, passe 
para a pergunta 73.) 
(   ) Fui reprovado(a). 
(   ) Não consegui vaga em escola pública / a família não tinha condições de pagar os estudos. 
(   ) Não havia escola perto de casa. 
(   ) A escola que freqüentava era muito ruim (tinha muita bagunça, 
não tinha professores, as aulas não eram boas etc.). 
(   ) Não gostava de estudar/ não tinha interesse. 
(   ) Por motivos ligados ao trabalho: horário de trabalho era 
difícil/ não tinha tempo de estudar. 
(   ) Parei de estudar porque casei / tive filhos / tive que cuidar 
da família. 
(   ) Não tinha apoio da família. 
(   ) Por problemas ligados à saúde: sofri acidente/ fiquei doente/ 
aconteceu algum acidente com pessoas da família. 
(   ) Sofri discriminação na escola. 
(   ) Sofri agressão (física ou verbal) na escola. 
(   ) Não voltei a estudar. (Se não voltou, responda “sim” e 
pare de responder ao questionário.) 
(   ) Para conseguir meu primeiro emprego. 
(   ) Para conseguir um emprego melhor. 
(   ) Para melhorar de posição no meu emprego atual. 
(   ) Para prestar vestibular e fazer uma faculdade. 
(   ) Para fazer algum curso profissionalizante. 
(   ) Para adquirir mais conhecimento, ficar atualizado(a). 
(   ) Para ser alguém na vida, ter mais chances. 
41. O que mudou em sua vida depois que você voltou ou começou a estudar? 
(   ) Aumentei meus conhecimentos, adquiri mais 
informações, tenho mais preparo. 
(   ) Melhorei minha autoestima, minha satisfação pessoal. 
(   ) Tive reconhecimento no trabalho. 
(   ) Surgiram novas oportunidades de trabalho. 
(   ) Minha vida ficou pior, mais cansativa, mais corrida. 
(   ) Não mudou nada. 
42. Você é portador de necessidades especiais? 
(   ) Visual  (   ) Auditiva (   ) Locomção (   ) 
 Outra ________________ 
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D. Questões das entrevistas realizadas com os Coordenadores dos Cursos PROEJA no 

IFPE – Campus Recife  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 
 
 
Entrevista aplicada aos Coordenadores dos cursos na modalidade PROEJA – IFPE (Campus 
Recife) 
Doutoranda: Profª Msc. Karla Reis Gouveia 
 
 
Estamos colhendo dados para a Tese de Doutorado em Educação, sob o título – A POLÍTICA 
EDUCACIONAL DO PROEJA: IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES.  
Para isso, solicitamos a colaboração de vocês para responder a essas questões. 
 
Questões: 
1 - De que forma o MEC, através da política curricular, implantou e implementou o PROEJA? 
2 – Para você, quais motivos levaram o MEC a implantar o PROEJA nos IFs e qual 
sua posição sobre esse fato? 
3 – Como os professores acataram e/ou contestaram o PROEJA, na tentativa de consolidar 
e/ou modificar a estrutura do curso? 
 
4 - Como você avalia a formação inicial e continuada do docente para o trabalho no ensino no 
PROEJA? Você participou da formação continuada? 
 
5 - Como você analisa as mudanças ocorridas no ensino do IFPE nesses últimos anos, com a 
implantação do PROEJA: 
 
Aluno: 
a) Tempo de Formação 
b) Formação Geral X Formação Específica 
c) Perfil do Aluno Ingresso 
d) Fracasso/sucesso Escolar  
Docente: 
a) Capacitação para o trabalho em sala de aula 
b) Apoio pedagógico 
Instituição - IFPE: 
a) Gestão participativa - Projeto Político Pedagógico 
b) Identidade da Instituição 
c) Qualidade do Ensino 
 
Mercado de Trabalho: 
a) Perfil do aluno egresso 
b) Credibilidade na formação profissional 
6 - Como são consideradas as práticas pedagógicas vivenciadas no IFPE nos cursos do 
PROEJA? 
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7 -  Quais os instrumentos utilizados no apoio, no monitoramento e na avaliação das práticas 
pedagógicas? 
 
8 - Há algum professor que se destaca por realizar práticas pedagógicas inovadoras no 
PROEJA? 
9 - Qual a sua opinião com relação às seguintes atividades pedagógicas? 
a) Capacitação para o trabalho em sala de aula no que se refere aos conceitos pedagógicos e 
aos conteúdos específicos das disciplinas. 
 
b) Reuniões para definição do projeto pedagógico do curso, elaboração de ementas das 
disciplinas e planos de ensino. 
 
10 – Com relação à categoria ‘diferença’, responda: 
a) Como você considera o aluno do PROEJA? 
b) Como você considera a prática pedagógica no PROEJA? 
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E. Questões das entrevistas realizadas com os Professores dos Cursos PROEJA no IFPE 

– Campus Recife  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 
 
 
Entrevista aplicada aos Professores dos cursos na modalidade PROEJA – IFPE (Campus 
Recife) 
Doutoranda: Profª Msc. Karla Reis Gouveia 
 
Estamos colhendo dados para a Tese de Doutorado em Educação, sob o título – A POLÍTICA 
EDUCACIONAL DO PROEJA: IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES.  
Para isso, solicitamos a colaboração de vocês para responder a essas questões. 
 
Dados do professor: 
 
- Nome:  
- E-mail:  
- Fones:  
- Formação:  
  Técnica –  
  Graduação –   
  Especialização –  
  Mestrado –  
  Doutorado -  
- Atividade Profissional:  
  Instituição de Ensino:  
  Tempo de admissão: 
  Cursos em que trabalha:  
  Disciplinas ou competências que desenvolve:  
 
Questões: 

1) Você tem uma metodologia de ensino própria? Como foi construída? 

2) Você faz planejamento do curso/aulas?  

Os alunos participam do Planejamento? 
Os alunos têm acesso ao Programa? O Programa é modificado a cada semestre? O 
Programa do PROEJA é diferente das demais modalidades? 

3) No PROEJA você ensina de forma diferenciada? 

4) Como você avalia os alunos? 

5) Como você trata o erro dos alunos? 

6) Você se considera um professor tradicional ou progressista (inovador)? 

7) De que forma os alunos vêem você como professor? 
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8) Você participou de quais formas de Formação Continuada na Instituição ou fora dela? 

                                                             Obrigada! 
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F.  Perfis Profissionais de Conclusão 

 

Curso Técnico Integrado Regular 
 
 
Perfil Profissional de Conclusão  

 
 Formação Geral 
 
1. Utilizar as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao exercício da cidadania 

e à preparação para o trabalho, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 
autonomia intelectual e do pensamento crítico. 
 

2. Identificar a gênese, a transformação e os múltiplos fatores que interferem na 
sociedade, como produtos da ação humana e do seu papel como agente social. 
 

3. Conhecer os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando teoria e prática nas diversas áreas do saber. 
 

4. Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e 
representações, estabelecendo estratégias de solução e articulando os conhecimentos 
das várias ciências e outros campos dos saber. 
 

5. Construir competências para articular, mobilizar e colocar em ação valores, 
conhecimento e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de 
atividades requeridas pela natureza de cada área profissional específica. 

 
 
 
Perfil Profissional de Conclusão Final: 
 
Ao concluir o curso Técnico Industrial em Eletrotécnica e após o estágio curricular, o 
egresso deverá apresentar competências que permitam a sua atuação na área indústria, 
respeitando as atribuições legais e atendendo as exigências no mundo do trabalho que 
requer uma sólida base de conhecimentos tecnológicos, aliados ao desempenho com 
competência, vocação para qualidade e segurança. São também requeridas capacidades de 
criatividade e adaptação a novas situações para executar trabalhos nas atividades: 

 

1. Coordenar e desenvolver equipes de trabalho que atuam na instalação, operação e 
manutenção, aplicando métodos e técnicas de gestão administrativa e de pessoas; 
 
2. Aplicar normas técnicas de saúde e segurança no trabalho e de controle de qualidade; 

 
3. Aplicar normas técnicas e especificações de catálogos, manuais e tabelas em projetos 

na instalação de máquinas, de equipamentos e na manutenção industrial; 
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4. Elaborar planilha de custos de manutenção de máquinas e equipamentos considerando 
a relação custo-benefício; 
 

5. Aplicar métodos processos e logística na instalação, operação e manutenção; 
 

 
6. Aplicar técnicas de desenho de máquinas, de equipamentos e de instalações com 

representação gráfica e seus fundamentos matemáticos e geométricos; 
 

7. Elaborar projetos, leiautes, diagramas e esquemas, correlacionando-os com as normas 
técnicas e com os princípios científicos e tecnológicos; 
 

 
8. Aplicar técnicas de medição e ensaios visando a melhoria da qualidade de produtos e 

serviços; 
 

9. Avaliar as características e propriedades dos materiais, insumos e elementos de 
máquinas, correlacionando-as com seus fundamentos matemáticos, físicos e químicos 
para aplicação nos processos de controle de qualidade; 
 

 
10. Desenvolver projetos de manutenção de instalações e de sistemas industriais, 

caracterizando e determinando aplicações de materiais, acessórios, dispositivos, 
instrumentos, equipamentos e máquinas; 
 

11. Projetar melhorias nos sistemas convencionais de produção, instalação e manutenção, 
propondo incorporação de novas tecnologias; 
 

 
12. Identificar os elementos de conversão, transformação, transporte e distribuição de 

energia aplicando-os nos trabalhos de implantação e manutenção do processo 
produtivo; 
 

13. Coordenar atividades de utilização e conservação de energia, propondo a 
racionalização de uso e de fontes alternativas; 
 

 
14. Utilizar adequadamente a linguagem oral e escrita como instrumento de comunicação e 

interação social necessária ao desempenho profissional; 
 

15. Ter iniciativa e exercer liderança. 
 
 
Curso Técnico Integrado PROEJA 
 
 
Perfil Profissional de Conclusão  

 
 Formação Geral 
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O Curso Técnico Integrado em Eletrotécnica na Modalidade PROEJA fornece os 
conhecimentos necessários para que o profissional formado seja capaz de: 
 
▪ Consolidar e aprofundar os conhecimentos referentes a preparação básica para o trabalho 
através dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, e a cidadania do 
educando, de modo a este ser capaz de se adaptar com flexibilidade as novas condições de 
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
 
▪ Aprimorar a formação do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 
 
 
 
Formação Específica 

 
Ao concluir o Curso Técnico Integrado em Eletrotécnica na Modalidade PROEJA e 

após o estágio curricular, o egresso deverá apresentar um conjunto de competências que 
permitam a sua atuação na área da indústria, respeitando as atribuições legais e atendendo as 
exigências no mundo do trabalho que requer uma sólida base de conhecimentos tecnológicos, 
aliados ao desempenho com competência, vocação para qualidade, custo e segurança. São 
também requeridas capacidades de criatividade e, sobretudo a adaptação às novas situações 
para executar trabalhos nas seguintes atividades: 

 
 

▪ Coordenar e desenvolver equipes de trabalho que atuam na instalação, operação e 
manutenção, aplicando métodos e técnicas de gestão administrativa e de pessoas; 
 
▪ Aplicar normas técnicas de saúde e segurança no trabalho e de controle de qualidade; 
 
▪ Aplicar normas técnicas e especificações de catálogos, manuais e tabelas em projetos 
na instalação de máquinas, de equipamentos e na manutenção industrial; 
 
▪ Elaborar planilha de custos de manutenção de máquinas e equipamentos 
considerando a relação custo-benefício; 
 
▪ Aplicar métodos processos e logística na instalação, operação e manutenção; 
 
▪ Aplicar técnicas de desenho de máquinas, de equipamentos e de instalações com 
representação gráfica e seus fundamentos matemáticos e geométricos; 
 
▪ Elaborar projetos, diagramas e esquemas, correlacionando-os com as normas técnicas 
e com os princípios científicos e tecnológicos; 
 
▪ Aplicar técnicas de medição e ensaios visando a melhoria da qualidade de produtos e 
serviços; 
▪ Avaliar as características e propriedades dos materiais, insumos e elementos de 
máquinas, correlacionando-as com seus fundamentos matemáticos, físicos e químicos 
para aplicação nos processos de controle de qualidade; 
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▪ Desenvolver projetos de manutenção de instalações e de sistemas industriais, 
caracterizando e determinando aplicações de materiais, acessórios, dispositivos, 
instrumentos, equipamentos e máquinas; 
 
▪ Projetar melhorias nos sistemas convencionais de produção, instalação e 
manutenção, propondo incorporação de novas tecnologias; 
 
▪ Identificar os elementos de conversão, transformação, transporte e distribuição de 
energia aplicando-os nos trabalhos de implantação e manutenção do processo 
produtivo; 
 
▪ Coordenar atividades de utilização e conservação de energia, propondo a 
racionalização de uso e de fontes alternativas; 
 
▪ Utilizar adequadamente a linguagem oral e escrita como instrumento de 
comunicação e interação social necessária ao desempenho profissional; 
 
▪ Ter iniciativa e exercer liderança. 

 
 

 

 


