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A Compreensão Correta consiste em ter fé e confiança no fato de que existem pessoas que 

foram capazes de transformar sua dor. […] Nós temos uma ideia do que é felicidade. 

Acreditamos que apenas certas condições nos farão felizes. Mas muitas vezes é exatamente 

esta ideia de felicidade que nos impede de sermos felizes. Precisamos conhecer nossas 

percepções para podermos nos libertar delas. […] Nossa felicidade, bem como a felicidade 

daqueles que nos cercam, depende do nosso grau de compreensão correta. Entrar em contato 

com a realidade de forma profunda, ou saber o que ocorre dentro ou fora de nós, é a maneira 

para nos libertarmos do sofrimento causado pelas percepções errôneas. A Compreensão 

Correta não é uma ideologia, um sistema ou um caminho. É a compreensão da realidade da 

vida, uma compreensão viva que nos enche de paz, amor e entendimento. [...] 

Buda
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Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi 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 e, mais especificamente, caracterizar a prática pedagógica do 

Programa, identificar a sua interferência no processo de ressocialização discente e analisar o 

processo de ressocialização discente do PROEJA com base no confronto de conhecimentos, 

de atitudes e de emoções. Entendemos prática pedagógica, a partir de Souza (2007), como 

uma ação coletiva que pode contribuir para a ressocialização – recognição e reinvenção – de 

seus sujeitos, exigência considerada para todos, e não somente para os inadaptados 

socialmente. A concepção freireana de Educação Popular como uma pedagogia da educação 

subjaz a esse sentido de prática pedagógica e está filiada à fenomenologia existencial de 

Husserl e Heidegger, fio condutor deste trabalho. Contudo, são Resende e Gadamer que nos 

auxiliam a interpretar e a compreender os fenômenos. As categorias explicativas são: 

educação, educação de jovens e adultos, PROEJA, prática pedagógica e ressocialização. Desta 

última, partem as categorias analíticas ―confronto de conhecimentos‖ e ―mudança de atitudes 

e emoções‖. Através da entrevista em profundidade, buscamos conhecer 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. 

Nossas vivências, as teorias e a disponibilidade dos participantes da pesquisa possibilitaram-

nos chegar a resultados dos quais destacamos os seguintes pontos positivos: a maioria dos 

discentes sente-se feliz em participar do Programa; faz o curso de que gosta; destaca a 

importância dos conhecimentos técnicos aprendidos e os considera complementares aos que já 

sabia; considera positivo o fato de ter mais conhecimentos intelectuais e passar a ter melhores 

sentimentos e atitudes. Dentre os pontos negativos, destacamos a ausência do lar, pouco 

tempo para estudar e o cansaço. Consideramos que os novos conhecimentos discentes 

articulados aos anteriores possibilitam-lhes, em diferentes graus, fazer novas leituras do 

mundo – apesar de serem poucas, ainda, as que fazem do seu próprio mundo – e realizar 

inferências no nível pessoal, familiar e local, o que mostra não estarem preocupados apenas 

com a sua existência. Contudo, a prática discente indica que foi priorizado o conhecimento 

instrumental técnico em detrimento do educacional e operativo, o que compromete sua 

ressocialização. 

 

Palavras-chave: Prática Pedagógica; PROEJA; Ressocialização. 

 
 
 
 
 
 



Abstract 

 

 

 

The aim of this study was to understand how the process of students‘ (re)socialization in the 

―Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos‖ – PROEJA (The National Program of the 

Professional Education with the Basic Education in the Youth and Adults Education Mode)  

works and more specifically  to characterize the pedagogical practice of such a Program, 

identify its interference in student re-socialization process and analyze the process of the 

PROEJA students‘ (re)socialization based on a showdown of knowledge, attitudes and  

emotions. We understand pedagogical practice, from Souza‘s (2007), as a collective action 

that may contribute to the rehabilitation – recognition and reinvention – of its subjects, 

requirement considered for all, not only for those socially maladjusted. Freire‘s design of 

Popular Education, as pedagogy of education, is subordinated to the sense of this pedagogical 

practice and is affiliated with Husserl and Heidegger‘s existential phenomenology which is 

the guidance of this work. However, Gadamer and Resende are those who assist us to 

interpret and understand the phenomena. The explanatory categories are: education, youth and 

adults education, PROEJA, pedagogical practice and re-socialization. From the latter one, we 

have the analytical categories of "showdown of knowledge" and "attitude and emotion 

changes." By the in-depth interview, we have met nine students of the PROEJA‘s courses 

such as Refrigeration and Air-conditioning, Mechanics and Electrotechnics of the Instituto de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE – Campus Recife. Our experiences, 

theories and the research participants‘ availability allowed us to reach results of which we can 

highlight the following positive points: most students feel happy to join the program; the 

students attend course that they like; they enhance the importance of technical knowledge 

learned and consider them complementary to those already known; they welcome the fact that 

now they have more intellectual knowledge and start having better feelings and attitudes. 

Among negative points, they highlight the absence of home, little time for studying and 

tiredness. We believe that the new student knowledge articulated with their earlier one, allows 

them, in different degrees, to make new interpretations of the world, but few, those that make 

their own world, and make inferences in their own, familiar and local range, which show they 

are concerned not only with their existence. However, student practice shows that the 

technical instrumental knowledge had been given priority at the expense of the operating and 

educational one, which compromises their re-socialization. 

 

 

Keywords: Teaching Practice; PROEJA; Re-socialization. 
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Introdução 

 

Refletindo sobre a temática e procurando em nossa memória mais antiga o que poderia 

ter nos levado ao interesse por pesquisar o campo da Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

percebemos que a questão da educação de adultos, em diferentes níveis, sempre esteve 

presente em nossa vida. Na infância, nossa avó materna representava para nós exemplo de 

sabedoria. Sabia muitas histórias, conhecia muitas plantas, flores, peixes, insetos e foi quem 

cuidou de nossa infância, embora analfabeta. Nossa mãe, apenas com o Ensino Fundamental, 

ensinou-nos a ler, a escrever, a procurar, a esperar, a ter fé e a desenvolver muitos outros 

valores, alguns dos quais só encontramos na escola. 

Aprendemos a ler aos cinco anos. Acreditávamos, então, que todos os adultos já 

soubessem e apenas as crianças precisassem aprender. Ao descobrirmos que a nossa querida 

―vó‖ Conceição não sabia ler nem escrever, desejamos ensiná-la, mas não deu tempo.  

Depois de um longo percurso no qual conhecemos muitos jovens e adultos em cujas 

histórias a imagem da escola como espaço de saber ora se aproximava, ora se confundia, ou se 

apartava, voltamos depois de 20 anos a nos sentar novamente em uma das cadeiras em frente 

ao birô de uma sala de aula, agora em busca de conhecimentos que viabilizassem o nosso 

trabalho com ―jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria‖ (BRASIL, 1996, Artigo 37). 

Antigos elementos da nossa história podem estar alterados, mas continuam presentes. 

Elementos que vão caminhar com ela numa jornada escolar progressiva, ou não, pois não 

dependerá apenas da função da escola, mas também dos nossos desejos e de nossa capacidade 

de articular conceitos e de fazer uma leitura positiva ou negativa do mundo, como afirma 

Charlot (2005).  

As escolhas para a realização deste trabalho se dão a partir de referências baseadas não 

somente em valores pessoais, familiares e sociais, mas, acima de tudo, em conhecimentos 

adquiridos nas diversas experiências decorrentes do desejo de saber sobre a humanidade, 

sobre a vida, por meio das histórias e também da escola.  

Sendo professora de Língua Portuguesa e Inglesa da Rede Estadual de Ensino Público 

do Governo do Estado de Pernambuco há mais de treze anos, dentre os quais seis na EJA, 

surgiu a necessidade de saber mais sobre essa modalidade de ensino e o interesse de 

especializarmo-nos nela. Em 2006 iniciamos o Curso de Especialização em Educação 

Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e 

Adultos, concluindo-o em 2007, com um trabalho desenvolvido com duas colegas de curso, 
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―Projeto Pedagógico de Implantação do Curso Técnico em Marketing e Vendas 

Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA)‖, da 

Escola Desembargador José Neves Filho, Jaboatão dos Guararapes-PE, local onde 

trabalhávamos.  

Ao concluirmos esse trabalho, surgiu o desejo de aprofundarmos conhecimentos para 

melhor compartilhá-los com outros professores que sentissem as mesmas dificuldades que 

experienciamos em 2002. Nesse ano fomos convidada para atuar no segundo segmento da 

EJA (Ensino Fundamental, séries finais: fase III - 5ª e 6ª séries; fase IV - 7ª e 8ª séries; e 

Ensino Médio). Estávamos, então, voltando à Rede Estadual de Ensino depois de termos 

passado quatro anos no Colégio Militar do Recife (ligado ao Ministério da Defesa) e não 

sabíamos, ao menos, o que a sigla EJA significava. Encontramo-nos com outras pessoas cuja 

preocupação era semelhante, porém estavam mais adiantadas no caminho. Essas pessoas nos 

ajudaram a pensar sobre as questões que foram se somando às inicialmente formuladas.  

Em 2008, iniciamos o Curso de Especialização em Linguística Aplicada a Práticas 

Discursivas na Congregação de Santa Dorotéia do Brasil, Faculdade Frassinette do Recife, 

(FAFIRE). Essa especialização culminou com o seguinte trabalho: ―A Práxis Pedagógica na 

Educação de Jovens e Adultos: uma Análise de Discurso em Busca da Identidade Docente‖ 

(LEAL, 2009), em que estudamos o discurso institucional a partir de documentos referentes à 

educação desde o âmbito internacional ao nacional e ao estadual (Pernambuco). Buscamos 

nesses documentos pistas que nos revelassem a identidade docente da EJA.  

Assim, apesar de ter-nos encontrado com o fenômeno EJA em nossa vida profissional, 

com o PROEJA e suas teorias nos cursos de especialização, com mais teorias sobre educação 

na condição discente de disciplinas isoladas e ouvinte desse Mestrado, foi depois de 

cursarmos as disciplinas oferecidas que ocorreu a apropriação de conhecimentos teórico-

metodológicos e se estabeleceu o objeto deste estudo.  

Vislumbrávamos, então, a oportunidade de integrar e valorizar os conhecimentos 

teóricos e práticos adquiridos a fim de expor a nossa compreensão sobre experiências vividas 

e estudos realizados no campo da EJA. Desejávamos não só dar retorno desses conhecimentos 

para a nossa vida pessoal, profissional e acadêmica, como para a Academia e para a 

sociedade. 

Baseamos nossos estudos na concepção de ser humano como um ser integral com 

múltiplas dimensões e de educação como processo que visa contribuir para a integralidade 

humana, ou seja, para a formação humana (RÖHR, 2008), para a humanização (SOUZA, 

2007). 
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Nesse sentido, a concepção de educação diz respeito à existência humana em toda a 

sua duração e em todos os seus aspectos. Assim, deve-se explicar, lógica e sociologicamente, 

o problema da educação de adultos, considerando-se que a educação é o processo em que a 

sociedade tenta formar os seus membros à sua imagem e em função dos seus interesses 

(PINTO, 2007).  

Investigamos o fenômeno da educação no campo da EJA, modalidade da Educação 

Básica voltada para pessoas com 15 ou mais anos que não concluíram o Ensino Básico. 

Centramo-nos no Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, doravante PROEJA, recente política 

do Governo Federal para o segundo segmento da EJA.  

Buscamos conhecer a prática pedagógica desse Programa, estreitamos o nosso olhar 

nas práticas de ressocialização discente. Baseamo-nos nas noções de prática pedagógica como 

uma ação coletiva dos sujeitos gestor, docente, discente e epistemológico (SOUZA, 2007) e 

na noção de ressocialização como recognição e reinvenção (BERTHOFF, 1990; FREIRE, 

1990; SOUZA, 2007). As concepções de educação popular (FREIRE, 2007, GADOTTI, 

2006; BRANDÃO, 1984) como uma pedagogia da educação centrada no sujeito discente e da 

fenomenologia como uma filosofia que não separa o ser do mundo (HEIDEGGER, 1999; 

HUSSERL, 1996) estão subjacentes aos sentidos de prática pedagógica e de ressocialização 

trazidos neste estudo. Nessa perspectiva, a educação preocupa-se com a realização do ser 

estudante, auxiliando-o a tornar-se eminentemente humano ao atualizar suas possibilidades 

humanas de ser (BICUDO & MARTINS, 2006). 

Diferentemente do sentido tomado comumente, a ressocialização é aqui entendida 

como uma exigência para todos e não somente para os inadaptados socialmente. Assim, os 

saberes construídos em práticas pedagógicas escolares ou não escolares podem contribuir para 

a ressocialização de crianças, jovens e adultos que estejam iniciando ou retomando os estudos. 

Isso se dá pela compreensão de humano como um ser inconcluso e sociável, com 

possibilidades de refazer-se, produzir-se e construir-se numa busca incessante por novas 

formas mais agradáveis de convivência no mundo (SOUZA, 2007).  

O argumento central deste trabalho é a possibilidade de práticas de ressocialização se 

realizarem no contexto escolar, no PROEJA, a partir do confronto de conhecimentos, quando 

os sujeitos passam a ter novos conheceres, sentires e fazeres e passam a fazer novas leituras 

do mundo, inclusive do seu próprio mundo, e a realizar mudanças de atitudes e de emoções 

em suas vidas (SOUZA, 2007).  
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O trabalho que realizamos na FAFIRE levou-nos a compreender que os documentos 

federais brasileiros que tratam sobre princípios e valores da educação no país tentam dar 

continuidade a um discurso estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), 

iniciado em 1945 com a Carta das Nações Unidas (ONU, 1945), confirmado, reafirmado e 

esclarecido até hoje por documentos resultantes das reuniões da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Esse discurso prevê o respeito do 

mundo aos direitos humanos, o que inclui a educação para todos e a erradicação da pobreza. 

Para isso, promove a cooperação internacional entre seus membros nas áreas de educação, 

ciências, cultura e comunicação. O Brasil, como membro da ONU, esforça-se por atender aos 

compromissos estabelecidos por essa organização que prevê a Educação Básica como 

obrigação do Estado e a garantia de acesso, qualidade e progressividade (LEAL, 2009).  

Os seguintes documentos brasileiros dão continuidade ao discurso internacional: a 

Constituição Nacional de 1988 (artigo 204), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

9394/96, o Plano Nacional de Educação (PNE). Neste último é destacada a necessidade da 

qualificação de professores para a especificidade da tarefa da EJA, considerando que 

―características psicológicas, sociais e físicas das diferentes faixas etárias carregam modos 

diversos de encarar os objetos de conhecimento e de aprender‖ (BRASIL, 1988, 1996, 2000). 

Além dos documentos internacionais da UNESCO, o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), rede global de desenvolvimento da ONU presente em 166 

países, introduziu em todo o mundo o conceito de desenvolvimento humano sustentável. Esse 

modelo de desenvolvimento tem como objetivo a adoção de políticas públicas que consideram 

as pessoas, e não só a acumulação de riquezas. Para medir o nível de desenvolvimento 

humano sustentável de uma sociedade, o PNUD utiliza, desde 1993, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) criado pelo paquistanês Mahbub Ul Haq e pelo professor 

indiano Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia em 1998. Esse índice é o resultado de uma 

média aritmética entre três dimensões da população: a econômica (renda), a educacional 

(alfabetização e taxa de escolarização) e a biológica (longevidade). Com base nele, os países 

membros da ONU são classificados, anualmente, de acordo com as medidas: entre 0 e 0,499, 

o IDH é considerado baixo; entre 0,500 e 0,799, médio; e entre 0,800 e 1 é considerado alto 

(PNUD, 2009a).  

A taxa de analfabetismo é medida a partir dos 15 anos de idade. A taxa de 

escolarização é o somatório das pessoas, independentemente da idade, matriculadas em algum 

curso, seja ele Fundamental, Médio, ou Superior, dividido pelo total de pessoas entre 7 e 22 
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anos da localidade. Também entram na contagem os alunos do supletivo, de classes de 

aceleração e de pós-graduação universitária. 

O IDH brasileiro em 2009 era 0,813, mas, mesmo na 75ª colocação mundial, o Brasil 

pela terceira vez consecutiva encontrava-se  no grupo de países de elevado desenvolvimento 

humano. (PNUD, 2009b). Em 2010, o IDH do país foi 0,699. Assim, ele ocupa a 73ª posição 

entre 169 países e a 11ª na América Latina. De acordo com o relatório, o rendimento anual 

dos brasileiros é de US$ 10.607, e a expectativa de vida, de 72,9 anos. A escolaridade é de 7,2 

anos de estudo, e a expectativa de vida escolar é de 13,8 anos (PNUD, 2010). 

A educação de baixa qualidade continua sendo o principal problema. Não é possível 

comparar os índices apresentados devido a mudanças metodológicas para obtenção do atual 

IDH, mas o PNUD recalculou os dados brasileiros dos últimos dez anos com base na nova 

metodologia e, por esse recálculo, o Brasil registra ―tendência de crescimento sustentado ao 

longo dos anos‖ e continua situado entre os países de alto desenvolvimento humano, como em 

2009 (PNUD, 2010). 

Contudo, em relação ao cumprimento do conjunto de metas que fazem parte do 

compromisso de Educação para Todos (EPT), acordado na Conferência Mundial de Educação 

em Dacar, Senegal, em 2000 (UNESCO, 2000), o combate ao analfabetismo, a paridade de 

gênero, a qualidade da educação fazem parte das metas nas quais o país continua atrasado e 

precisará de um grande esforço para cumpri-las até 2015 (UNESCO, 2008, p. 12). 

As seis metas são referentes ao acesso, à qualidade e à progressividade do Ensino 

Básico: 1) expandir e melhorar a educação e cuidados na primeira infância; 2) assegurar o 

acesso de todas as crianças em idade escolar à educação primária completa, gratuita e de boa 

qualidade; 3) ampliar as oportunidades de aprendizado dos jovens e adultos; 4) melhorar em 

50% as taxas de alfabetização de adultos; 5) eliminar as disparidades entre gêneros na 

educação; 6) melhorar todos os aspectos da qualidade da educação (UNESCO, 2008, p. 12). 

Todas as seis metas do Educação para Todos estão associadas à EJA direta ou 

indiretamente. A primeira e a segunda dizem respeito à garantia do acesso à educação de 

qualidade às crianças do Ensino Básico, níveis Infantil e Fundamental em idade apropriada; a 

terceira e a quarta contemplam os dois outros quesitos, mas também a progressividade da EJA 

para além da alfabetização. As últimas duas, de forma geral, visam a todos os sentidos e 

níveis básicos da educação, pretendem eliminar as disparidades entre gêneros na educação e 

melhorar a sua qualidade. 

De acordo com o Segundo Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008 do 

PNUD, nosso país é um dos que constituem o grupo E-9 (Brasil, Bangladesh, China, Egito, 
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Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão), no qual se concentram 70% dos 771 milhões 

de analfabetos do planeta (UNESCO, 2008, p. 10). 

O Índice de Desenvolvimento de Educação para Todos (IDE), média aritmética dos 

valores de quatro indicadores – educação primária universal, alfabetização de adultos, 

igualdade de gênero e qualidade na educação –, criado pela UNESCO, mostra o Brasil entre 

53 países em situação intermediária no que diz respeito ao alcance das metas; portanto não 

atingiu e está longe de atingir os objetivos de Educação para Todos no prazo estabelecido 

(UNESCO, 2008, p. 11). 

O Relatório Global sobre Aprendizagem e Educação de Adultos (UNESCO, 2010, p. 

19) vê o consenso global em torno da agenda da EPT como crucial ao apontar os principais 

desafios educacionais. ―No entanto, considera que o progresso lento e desigual sinaliza a 

mensagem de que certas metas são mais importantes do que outras e, portanto, devem ser 

priorizadas, quando, na verdade, todos os objetivos estão interligados e precisam ser atingidos 

simultaneamente‖, entendendo que o predomínio continuado da educação primária universal, 

medida seja por taxas de matrícula na agenda da EPT, seja por taxas de conclusão nos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), aumenta a marginalização dos objetivos 

de alfabetização de jovens e adultos e de aprendizagem ao longo da vida, que são vitais para o 

sucesso geral. 

Em nosso país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), por meio da Diretoria de Avaliação da Educação Básica (DAEB), planeja e 

operacionaliza o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) que é composto por dois 

processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e a Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (ANRESC).  A ANEB é realizada por amostragem das Redes de Ensino 

em cada unidade da Federação e focaliza-se nas gestões dos sistemas educacionais. Por 

manter as mesmas características, a ANEB recebe o nome SAEB em suas divulgações. A 

ANRESC é mais extensa e detalhada que a ANEB e focaliza cada unidade escolar. Recebe o 

nome de Prova Brasil (BRASIL, 2005b). Esses exames, apesar de os últimos resultados do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) mostrarem que as metas de qualidade 

estão sendo alcançadas, até mesmo antecipadamente (INEP-IDEB, 2009), não revelam a 

qualidade da educação proporcional ao acesso e à permanência. O mesmo Instituto, que 

também é responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), mostra um 

desempenho fraco da Escola Pública nesse Exame, principalmente no que se refere à 

participação dos alunos da EJA (INEP-ENEM, 2009). 
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Os índices contribuem para que tenhamos uma visão objetiva do panorama do 

desenvolvimento, porém há aspectos relacionados à qualidade de vida que dificilmente podem 

ser medidos, só sentidos. Mesmo com a renda, a educação e a longevidade em números 

crescentes, o processo de ressocialização no sentido da mudança de atitudes e emoções, por 

exemplo, está sendo efetivado? 

Na década de 1970, Jigme Singye Wangchuck, o então soberano do Butão, país 

asiático situado entre a Índia e a China, criou o Índice de Felicidade Interna Bruta (FIB), 

conceito de desenvolvimento social, em resposta a críticas ao Produto Interno Bruto (PIB) 

segundo as quais a economia desse país crescia miseravelmente. Esse novo índice marcou o 

compromisso do soberano de construir uma economia adaptada à cultura do país, baseada nos 

valores espirituais budistas. Enquanto os modelos tradicionais de desenvolvimento têm como 

objetivo primordial o crescimento econômico, o conceito de FIB baseia-se no princípio de que 

o verdadeiro desenvolvimento de uma sociedade humana surge quando o desenvolvimento 

espiritual e o desenvolvimento material são simultâneos, complementando-se e reforçando-se 

mutuamente. Os quatro pilares da FIB são a promoção de um desenvolvimento 

socioeconômico sustentável e igualitário, a preservação e a promoção dos valores culturais, a 

conservação do meio-ambiente natural e o estabelecimento de uma boa governança. Desde 

então, especialistas da ONU vêm se preocupando em estabelecer índices que possam ser mais 

fiéis à vida cotidiana das pessoas (VANÍCOLA, 2009; THINLEY, 2010; FIB, 2010).  

Muito recentemente, em agosto de 2010, a ONU lançou um novo indicador: o Índice 

de Valores Humanos (IVH), que traz relatos de vivências nas quais os valores são 

considerados fundamentais para o desenvolvimento humano. Pode-se dizer que ele trata do 

grau de respeito a valores na saúde, na educação e no trabalho que espelham as áreas 

privilegiadas pelo IDH (longevidade, educação e renda). Enquanto o IDH capta resultados 

mais quantitativos, o IVH trata de aspectos mais qualitativos do desenvolvimento. Essa é uma 

tentativa de detectar alguns processos que levam a um pior ou a um melhor IDH, por isso 

esses dois são considerados índices complementares. Portanto, o IDH trata de números que 

são muito importantes, mas que não dizem diretamente respeito à realidade de cada indivíduo, 

e o IVH compreende experiências vividas pelas pessoas cotidianamente, buscando saber na 

fonte como elas estão vivendo em relação ao atendimento médico, ao trabalho, às escolas, etc 

(PNUD, 2010b). 

Com essa pesquisa, propõe-se medir algo bem mais subjetivo: a satisfação das 

pessoas, as expectativas, os sonhos e as ambições da população. O Índice de Valores 

Humanos pretende mostrar a vivência das pessoas e pode orientar políticas públicas que 
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tenham como meta o bem-estar e a qualidade de vida da população (COMIM, apud PNUD, 

2010b). 

Até hoje o Brasil fez três Relatórios de Desenvolvimento Humano (RDHs). O 

primeiro foi feito em 1996. Sem tema específico, esse RDH trazia um panorama geral das 

questões sociais no Brasil. O segundo relatório foi, de fato, um Atlas: preparou os Índices de 

Desenvolvimento Humano para todas as cidades brasileiras em 2000. O terceiro, feito em 

2005, tratou de questões relacionadas a racismo, pobreza e violência. Atualmente, para o 

quarto, em andamento, foi realizada uma pesquisa nacional, a Campanha Brasil Ponto a 

Ponto, que realizou a consulta pública para a escolha do tema do Relatório de 

Desenvolvimento Humano Nacional 2009/2010 do PNUD através da pergunta: ―o que precisa 

ser mudado no Brasil para melhorar a vida das pessoas?‖ (PNUD, 2010). 

Como podemos ver, a quantidade de riqueza, de conhecimento, ou de saúde não tem 

servido como indicador do grau de bem-estar do ser humano. Aposta-se, agora, nos valores 

humanos para responder o que é preciso para o homem alcançar a felicidade. Decerto tais 

valores devem estar ligados essencialmente à condição de ser homem e de estar no mundo, a 

uma integralidade. A educação como uma proposta para a humanização deve ajudar o ser 

humano a sê-lo. 

Se observarmos a posição que o Brasil ocupa em relação ao seu IDH, consideramo-lo 

em uma situação análoga à de um aluno da EJA que ficou com média oito ao final da 

alfabetização, mas não aprendeu a ler, pois, apesar de fazer parte do grupo de países de 

elevado desenvolvimento humano, também faz parte do E-9, grupo de países, segundo a 

UNESCO, em que se concentra o analfabetismo. 

Apesar de o termo EJA só aparecer no cenário da Educação no Brasil a partir da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação LDB 9394/96, o fenômeno não é novo nem é localizado. 

Trata-se de uma realidade mundial, principalmente em países pobres e em desenvolvimento.  

Cresce em nosso país, em todos os níveis, o volume de trabalhos sobre a EJA a partir 

da referida Lei, que garantiu a inclusão desse universo da educação como modalidade da 

Educação Básica, porém os estudos que abordam o PROEJA só começam a surgir no palco 

dos trabalhos acadêmicos a partir de 2007 devido ao fato de essa modalidade datar de 2005.  

No banco de registros de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES, 2010), segundo levantamento por assunto da categoria 

Educação de Jovens e Adultos, no período de 2007 a 2009, contabilizamos 552 trabalhos 

produzidos sobre o assunto, distribuídos da seguinte forma nas diferentes regiões do Brasil: 

19 – no Norte; 59 – no Nordeste; 24 – no Centro-Oeste; 129 – no Sudeste; e 74 – no Sul). 
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Dentre esses trabalhos, 23 são sobre o PROEJA e dentre esses 23, 12 abordam a prática 

pedagógica do Programa e quase a totalidade deles (11) enfoca o sujeito discente. 

Ressaltamos que, no momento em que pesquisamos, não havia ainda teses sobre o PROEJA 

por conta da curta existência dele e que, dentre as dissertações referentes a essa modalidade 

de ensino, apenas duas tinham origem no Nordeste, nos Estados de Alagoas (OLIVEIRA, 

2007) e da Bahia (GONÇALVES, 2009). Essas dissertações enfocam, respectivamente, os 

aspectos políticos de financiamento do livro didático para a EJA e a formação e construção da 

profissionalidade do professor do PROEJA.  

Já na Associação Nacional de Pós-Graduação e Educação (ANPED, 2010), nas três 

últimas reuniões (30ª a 32ª), ocorridas anualmente no mesmo período, cinquenta e dois títulos 

das categorias trabalhos e pôsteres trazem em seus resumos estudos sobre a EJA. Desses, sete 

são sobre o PROEJA, mas nenhum vem do Nordeste. Quatro, dentre esses estudos, mostram 

preocupação com o sujeito discente, abordando as seguintes dimensões: o sujeito discente 

como um desafio para os demais sujeitos do Programa (SANTOS, 2008); a metodologia de 

projetos como uma possibilidade para a sua formação emancipatória (RAGGI & PAIVA, 

2008); as dificuldades do gênero feminino quanto à escolarização (FERREIRA, 2008); as 

novas perspectivas surgidas com a implantação de um curso do PROEJA pela necessidade de 

a escola e os demais sujeitos se prepararem para receber o sujeito discente (CASTRO & 

VITORETTE, 2008).  

No Encontro de Didática e Práticas Educacionais (ENDIPE), realizado em 2008, dos 

cinquenta e dois trabalhos sobre a EJA, entre pôsteres e painéis, sete trataram do PROEJA, 

mas não houve produção do Nordeste e nenhum teve como foco o sujeito discente. As 

abordagens dos painéis e pôsteres se restringiram ora somente ao sujeito epistemológico 

(VIRIATO & GOTARDO, 2008; KLEIN L, 2008; CAVAZOTTI, 2008), ora só ao sujeito 

gestor (LIMA FILHO, CÊA & DEITOS, 2008; KLEIN B. & DA SILVA, 2008), ora aos dois 

sujeitos, gestor e epistemológico (SILVA, CORSO & ALMEIDA, 2008; NUNES & CANTO, 

2008). Entendemos que as pesquisas contemplam esses sujeitos devido a preocupações 

iniciais voltadas para análises dos motivos para a existência do PROEJA, dos conteúdos e das 

formas de abordagem. 

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

Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), contribuíram com a produção desses trabalhos 

em seus cursos, que especializaram professores para atender ao PROEJA. Destacamos, entre 

as produções realizadas no IFPE sobre o assunto, os trabalhos de Conrado (2009) e Silva 

(2009) que tratam da prática pedagógica do Programa. Damos destaque a este último que 
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aborda a inclusão da diversidade e da diferença identitária como característica da política do 

PROEJA. 

Esses resultados corroboram a justificativa da relevância desta pesquisa no âmbito 

pessoal, social e acadêmico. Como podemos ver, ainda são poucos os trabalhos sobre o tema 

com origem no Nordewste, cujos problemas relativos aos baixos índices de escolaridade de 

jovens e adultos não são poucos. A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), através 

Centro Paulo Freire, do NUPEP e do Centro de Estudos de Educação e Linguagem (CEEL), 

participa da Coordenadoria Executiva do Fórum de EJA de Pernambuco (2010), pois, além de 

ter participado das discussões para a criação do PROEJA, precisa manter-se atualizada sobre 

o Programa e contribuir com pesquisas na área.   

A argumentação da necessidade do PROEJA baseia-se, principalmente, em dados 

sobre a situação dos jovens brasileiros e envolve os seguintes aspectos: trabalho e nível de 

escolaridade. O documento do Programa destaca pesquisas que confirmam o que nós já 

sentimos: é alto o índice de desemprego e criminalidade do jovem brasileiro; é baixo o seu 

nível de escolaridade; e parte da população considerada economicamente ativa é analfabeta ou 

subescolarizada. Contudo, em 2000, 79% dos estudantes estavam matriculados na rede 

pública gratuita escolar. Nesse considerável percentual estão incluídos desde os estudantes 

que estão aprendendo a ler e a escrever até os que estão na pós-graduação; portanto, não se 

tem uma informação precisa do número dos que voltam à escola, tendo interrompido os 

estudos no Ensino Básico no segundo segmento. 

A proposta do PROEJA surge como um desafio político-pedagógico. Acreditamos sê-

lo para todos os sujeitos dessa prática, mas principalmente para o discente pela possível gama 

de confronto de conhecimentos, atitudes e sentimentos por ele experienciados. Por isso nosso 

interesse em investigá-los nesse Programa.  

Estabelecemos como objetivo geral compreender como se dá o processo de 

ressocialização discente no PROEJA e, como objetivos específicos, caracterizar a prática 

pedagógica do Programa, identificar a sua interferência no processo de ressocialização 

discente e analisar o processo de ressocialização discente do PROEJA com base no confronto 

de conhecimentos das atitudes e das emoções dos(as) estudantes.  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Do Fenômeno Educação ao Fenômeno PROEJA 
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Nesta primeira parte do desenvolvimento deste estudo, pretendemos realizar um 

afunilamento temático e, ao mesmo tempo, apresentar concepções filosóficas sobre educação 

para identificar nossas escolhas teóricas. Não se trata, porém, de uma discussão aprofundada 

sobre cada assunto, mas apenas de uma apresentação das categorias explicativas, aquelas que 

norteiam a pesquisa. Dessa forma, não faremos um levantamento histórico da EJA, e sim uma 

revisão do tema para situar o surgimento do PROEJA.  

Nesse ponto, chamamos para o debate autores que dialogam sobre educação numa 

mesma perspectiva fenomenológico-dialética, como Brandão (1984), Freire (2007), Gadotti 

(2006), Pinto (2007), Souza (2007), além de outros. Em contraponto a esses autores, trazemos 

Durkheim, autor considerado um clássico moderno positivista das ciências sociais, que 

problematiza a educação enquanto fato social. 

 

 

1.1. Educação e Educação Escolar 

 

Para Santos (1963, p. 18), ―a educação, como atividade humana e como fato social, é 

tão antiga como a própria vida do homem‖, mas a preocupação com a sua natureza e valor só 

tem início com o surgimento das civilizações; quanto à pedagogia, nasceu com a filosofia 

grega, com Sócrates, Platão e Aristóteles. Falar sobre natureza e valor da educação é falar 

sobre  natureza e valor do ser humano, pois educação é fenômeno exclusivamente humano.  

Segundo Brandão (1984, 7-10), ―ninguém escapa da educação‖, pois ela está em todos 

os lugares onde vivemos e de um ou de vários modos envolve a nossa vida. Ela existe na 

relação entre sujeitos de um povo, em cada povo, ou entre povos. Está presente entre povos 

que submetem outros como um instrumento a mais de dominação. É na escola, contudo, que a 

educação se dá intencionalmente, e as concepções que se podem ter sobre educação são as 

mais variadas, desde a que se fundamenta no ser humano tido como objeto  à que se preocupa 

com a formação do ser humano. Brandão chama-nos a atenção, porém, para a educação como 

um fato social, mas que se fundamenta na natureza humana.  

Se o ser humano for considerado como uma tábua rasa (visão empirista ou 

cientificista), a educação o mudará para atender o que está fora dele, a sociedade. 

Considerando-o um ser inato (compreensão dos naturistas e inatistas), o processo volta-se para 

o desenvolvimento do próprio indivíduo. A necessidade da sociabilização é real, e a natureza 

da educabilidade, que é apenas do homem, também. Não se educa alguém para ser um 

trabalhador, cidadão, mas para ser humano (REBOUL, 1988, p. 37- 40).  
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As várias abordagens da educação têm variado no tempo e no espaço de acordo com as 

diferentes concepções advindas dessas compreensões acima registradas. Assim, os objetivos da 

educação mudam, privilegiando mais ou menos determinados aspectos do Homem, ou do 

mundo.  

 

Os positivistas fornecem uma visão abstrata do mundo, mas não do mundo da 

experiência original do homem. De acordo com Husserl, é necessário que essa 

artificialidade seja obstruída, que se chegue à imediaticidade do mundo do 

modo que ele é experienciado na vida tal como vivida pela pessoa. Isso não 

pode ser feito a não ser partindo do próprio ato da experiência, focalizando-se 

a visão do mundo como ponto de partida para o conhecimento (BICUDO, 

2006, p. 63). 
 

 

A concepção fenomenológica existencial de Heidegger e Husserl não separa ser 

humano-mundo, mas o ser humano é visto como um ser no mundo (BICUDO, 2006). A 

proposta de estudar o ser humano nessa perspectiva, no mundo como sujeito e objeto do 

conhecimento, requer a postura de ver o ser humano de forma abrangente como um ser 

histórico-social, biológico e individual. E a escola parte desse mundo produzido por ele 

mesmo, constituindo-se um meio que pode ajudá-lo a aprender a melhor viver; portanto, 

requer uma prática pedagógica que focalize a ressocialização do ser humano como um todo, 

abrangendo, assim, as dimensões da cognição, da sensação, da emoção e da sociabilidade, as 

quais lhe possibilitam ser melhor, ou seja, ser mais humano.  

A essa perspectiva filia-se a teoria da educação popular de Paulo Freire. Souza (2007) 

vê na pedagogia instituída por Freire (2007) uma teoria da formação humana da educação, o 

que o leva a entender a educação como atividades culturais para o desenvolvimento da cultura. 

Assim, é possível desenvolvê-la na escola ou fora dela, desde que proporcione a 

ressocialização do ser. Essa proposição implica entender como única finalidade da educação 

contribuir para a construção da humanidade. Para os dois autores contemporâneos, o estudo 

científico da educação caracteriza-se pela provisoriedade, por sua construção e reconstrução 

permanentes (SOUZA, p. 178-180). 

Durkheim (apud EVANGELISTA, 1997) considerava a educação como um fato social 

que deveria ser normatizado pela pedagogia, com bases na sociologia e também na psicologia. 

Acreditava em uma ação dos adultos sobre as crianças, no sentido de prepará-las para a vida 

social. Esse teórico priorizava a educação escolar e via a pedagogia como uma teoria de 

conceber e praticar a educação. Para ele, o ensino técnico e o ensino de adultos deveriam ser 
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proporcionados pelas corporações profissionais, não pela escola que, segundo ele, deveria ser 

pública para crianças e jovens. 

Souza (2007) discorda, pois defende a pedagogia como reflexão (diagnóstica, 

judicativa e teleológica) e teoria (do conflito) da ação educativa. De forma a ser capaz de 

diagnosticar a correlação de forças das classes que disputam o controle da ação educativa na 

sociedade e possibilitar o juízo sobre o conflito (nesse caso, o educador e o pedagogo não 

podem se manter neutros). Deverá propor ações de intervenção e construção com o objetivo 

de impedir que os seres humanos sejam domesticados. 

Conforme Souza (2007), com Durkheim inicia-se o imperialismo da escola sobre a 

educação. Essa instituição como sistema de ensino público é jovem. Nasceu na Prússia, em 

1871 de um projeto datado de 1816. Foi inventada pela classe média urbana desempregada 

para regulamentação das profissões, mas só passou a afirmar-se, em 1882, na França.  

Há, hoje, certa preocupação de alguns educadores com a possibilidade do 

reducionismo da educação à escolarização e da escolarização à intelectualização discente, 

pelo enfoque excessivo da dimensão cognitiva que visa geralmente ao sucesso profissional em 

detrimento de outros aspectos do ser. Isso remete-nos à questão da qualidade da educação. 

Contudo, João Francisco de Souza expressou diversas vezes, em suas aulas da disciplina 

Prática Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos do Programa de Pós-Graduação do 

Centro de Educação da UFPE, no ano de 2007, que, se considerarmos a escola, consoante o 

fim para o qual foi criada (regulamentação das profissões), ela pode ser considerada uma 

instituição de sucesso. 

É um fato que a escola nem sempre esteve aberta ao povo, porém o fato de estar nem 

sempre garantiu ou garante a qualidade. No processo de escolarização do povo brasileiro, 

podemos notar que avanços, no que se refere à possibilidade de matricular-se na escola 

pública, têm sido significativos, contudo o debate hoje diz respeito à qualidade, à permanência 

e à progressividade, fatores intrinsecamente ligados.  

A preocupação com a universalização do ensino e a sua qualidade está presente no 

Brasil e no mundo. Organismos internacionais se empenham há mais de sessenta anos em 

estabelecer políticas significativas no sentido de oficializar garantias de acesso, permanência e 

progressividade ao ensino escolar. Apesar de apenas alguns países terem conseguido isso, em 

muitos tais garantias existem de direito e não de fato, principalmente no que se refere à EJA. 

A legalização, porém, possibilita uma nova tomada de postura dos interessados a partir de 

estudos e ações para que se efetive o fenômeno educativo nos diferentes setores sociais, 

principalmente na escola. 
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Debater sobre a qualidade da escola é questionar sobre a sua função. Essa é uma 

preocupação mundial. Em diferentes momentos e espaços, os sujeitos da Escola continuam os 

mesmos (discente, docente, gestor); o conhecimento concebido num contexto institucional 

também permanece o mesmo.  Os valores da sociedade, contudo, variam de época para época, 

também de local para local, o que requer da escola determinadas mudanças. Ao mesmo 

tempo, porém, que a escola tenta adotar novos valores através de práticas e conteúdos que 

direcionam para um tipo de homem e de sociedade, a partir do que entende das necessidades 

do homem e da sociedade, ela não escapa dos valores sociais, pois, sendo uma instituição 

social, influencia e é influenciada pelas sociedades em que se insere.  

Zabala (1998) traz sua contribuição nesse aspecto dizendo que um modo de determinar 

os objetivos ou finalidades da escola é perguntando o que se pretende desenvolver no ser 

humano. Assim, a educação vai estar a serviço das mais variadas concepções de ser humano. 

Se o ser humano for considerado apenas como ser racional, a função da escola será 

predominantemente cognitiva; se o ser humano for considerado na perspectiva de Morin 

(2002; 2005) ou de Röhr (2010), certamente as outras dimensões humanas deverão ser 

contempladas na escola. O rumo da escola dependerá, então, da visão que se tem de ser 

humano e de mundo. 

Os casos do fracasso escolar, da evasão por parte dos estudantes e professores, dos 

conteúdos, da didática, além de outros, são estudados em muitas pesquisas da área de 

educação que estabelecem interfaces com a sociologia, a política, a filosofia e a psicologia. 

Alguns atribuem o fracasso escolar ao estudante; outros, aos professores; e há também os que 

acreditam que é a família a real responsável pelo fracasso do estudante, logo ela, a família, 

que já vai em busca da escola para ajudá-la em questões da educação. O método também já 

foi o vilão desse fracasso.  

Partindo do princípio de que o ser humano tem capacidades cognitivas ou intelectuais, 

motoras, de equilíbrio e autonomia pessoal (afetivas), de relação interpessoal e de inserção e 

atuação social (princípio de C. Coll), Zabala (1998) pergunta se, na atualidade, é função da 

escola se preocupar com todas essas capacidades. Pergunta ainda se é dever da sociedade e do 

sistema educacional entender todas essas capacidades da pessoa humana. Para ele, se a 

resposta for sim é porque se entende que é dever da escola promover a educação integral; 

portanto, há necessidade de se estabelecer um princípio geral, respondendo-se o que se deve 

entender por cada uma das capacidades (ZABALA, 1998, p. 28). 

Bourdieu (1978) revela, a partir de uma investigação na França, que o sistema escolar 

francês não educava para a transformação, e sim para a manutenção do poder. Assim, o 
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fracasso escolar estaria diretamente ligado ao social. Charlot (2005) critica Bourdieu por 

acreditar que este tinha desenvolvido uma análise do sistema educacional francês a partir de 

posições sociais. Para Charlot, esse tipo de análise é necessário, mas não é suficiente. Ele 

defende que sejam analisadas as atividades, as práticas. Aplaude, então, as ideias de Vigotsky 

que retoma o conceito de práxis de Marx. Para ele, há atividades socialmente definidas, mas 

são também atividades de um sujeito. Portanto, devem-se considerar o sujeito e a sua 

motivação. Para Charlot, o fracasso escolar está ligado, então, à questão da relação do sujeito 

com o saber, à sua motivação, ao seu desejo.  

Não se pode negar a existência das várias dimensões do ser humano, porém uma outra 

realidade não é menos preocupante: a da diversidade cultural. Segundo Zeichner (1993), um 

dos defensores do professor reflexivo, o professor não está preparado para trabalhar com a 

diversidade cultural, e os programas de formação de professores não têm esse objetivo. 

Apesar de seu estudo referir-se à realidade norte-americana, podemos trazê-lo para o contexto 

da EJA no Brasil. 

Segundo Röhr (2010), as várias dimensões do ser humano estão em conexão umas 

com as outras. Portanto, não deve ser menos verdadeiro que essa conexão se dê, também, com 

outros elementos: o sociocultural e o individual. Essa questão remete tanto às singularidades 

quanto ao que é comum nas dimensões do ser, à cultura. Em outras palavras, há diferenças, 

mas também há aspectos comuns. A necessidade de aprender é uma delas. Só se aprende o 

que ainda não se sabe. Esse desafio é tanto do nível micro como do macro. Portanto, 

entendemos que a escola também precisa aprender. Talvez ela esteja carente de 

conhecimentos populares e do ser humano.  

 

 
Os movimentos sociais populares têm constituído um espaço permanente de 

confronto de saberes num processo em que as necessidades populares se 

transformam em demandas sociais (econômico-ideológicas) e se elaboram 

propostas para sua satisfação: projetos emergenciais e históricos. São 

experiências culturais significativas para as pessoas dos diversos segmentos 

das diferentes camadas da classe trabalhadora e dos intelectuais 

comprometidos com esse processo. São, assim, transcendentes para o conjunto 

das sociedades brasileira e latino-americana (SOUZA, 2007, p. 65).  
 

 

Esse espaço de confronto não só gera demandas sociais como demandas próprias do 

ser humano, a exemplo das relacionadas aos valores éticos. Apesar de Souza (2007) não se 

referir a diferentes dimensões do ser humano como Röhr (2010), sua compreensão de 
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ressocialização como recognição e reinvenção contempla dimensões do ser para além do 

intelecto, que são as emotivas e as atitudinais. Mais adiante retomaremos essa discussão, pois, 

apesar de tomarmos a categoria ressocialização, que nos remete à socialização, não estamos, 

aqui, nos juntando àqueles que, como Durkheim, defendem a educação como um fato social e 

imputam à sociedade – portanto à família, à igreja, à escola – a educação do ser. Juntamo-nos 

àqueles que acreditam que a educação do ser humano a partir de uma perspectiva integral 

contempla aspectos que transcendem as influências exteriores, pois elas podem ―preparar o 

terreno, mas o passo mais importante é do próprio educando‖ (RÖHR, 2010). Apesar da 

acessibilidade da educação ao ser humano, principalmente na infância e por toda a vida, há 

aspectos – como a confiança, a fé, o desejo – que, mesmo influenciados por forças exteriores, 

não correspondem aos resultados esperados. Incomoda a Família, a Escola e a Igreja não ter 

os resultados esperados com a educação que planejam, pois são propostos objetivos, mas nada 

garante que eles sejam alcançados.  

Uma diversidade de teóricos, mesmo não sendo todos da educação, contribui com suas 

ideias para essa reflexão. Há uma preocupação de vários estudiosos com o que o homem deve 

fazer para ser feliz. Considerada a eterna busca do ser humano, a felicidade poderá assumir 

diferentes significados, dependendo da compreensão que ele tem de si mesmo e do mundo. 

Poderá ser até a própria experiência de autoconhecer-se, de conhecer o mundo, num exercício 

dialético de sentir e agir no/sobre e com o mundo, uma realização que cause felicidade, 

mesmo que repleta de desafios.  

Aspectos históricos, econômicos, sociais são relevantes nesse processo, mas não são 

determinantes. Assim, pessoas que têm a chance de nascer em famílias abastadas com acesso 

às melhores escolas, que podem alcançar altos níveis de escolarização, estão cercadas de 

fatores que se poderiam pensar como definidores da felicidade, mas os resultados positivos 

nem sempre ocorrem. Em muitos casos, indivíduos que têm mais recursos materiais e exercem 

poder mais do que outros subjugam esses últimos por considerá-los inferiores. 

A educação que apenas nos prepara para sermos mais capazes de exercer maior 

domínio sobre as outras pessoas e sobre o mundo indica que devemos questionar o sentido da 

vida, pois seria esse o motivo de nossa existência? Esse modelo de educação põe em xeque 

também o próprio desenvolvimento histórico das civilizações. Se for para esse fim que 

estamos na Terra, então a escravidão e outros processos de subjugação humana estariam 

legitimados. 

O que podemos perceber é que, se a educação não nos ajudar a entender o sentido da 

nossa existência, estaremos sempre a colher resultados de processos desumanizadores.   
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A necessidade de termos uma modalidade de educação específica para jovens e adultos 

que, em sua grande maioria, deixaram e deixam de estudar para trabalhar também é resultado 

de um modelo de educação que não se preocupa com o sentido da existência humana. E, 

quando se tentam reparar os resultados negativos nos efeitos, sem, novamente, se preocupar 

com as causas, o mais provável seria não se atingirem resultados positivos. Contudo, o sujeito 

que emerge contra as situações favoráveis, emerge também contra as desfavoráveis, que se 

tornam desafios a serem superados. Se não houvesse a dimensão individual do ser humano, 

que Röhr (2010) entende como espiritual, os resultados seriam os esperados, tanto os 

negativos quanto os positivos.  

Vendo dessa forma, a ressocialização não depende apenas de processos de fora do ser 

humano, mas também dos interiores, do próprio indivíduo. Certamente a Escola, através de 

uma educação voltada para o ser integral, poderá auxiliar o indivíduo a ser melhor, mas só o 

próprio indivíduo, com as suas experiências e conhecimentos, poderá exercer o confronto de 

―suas opiniões e ideias com as opiniões e ideias dos livros, dos professores‖ sobre os temas 

estudados e construir novos conhecimentos (SOUZA, 2000, p. 23).  

 

 

1. 2. Educação de Adultos e Educação Popular  

 

O fenômeno educação de adultos não é algo novo nem localizado, encontra-se, há 

muito, na pauta dos principais problemas do mundo. Mesmo com todo o desenvolvimento 

tecnológico já alcançado, o analfabetismo e os baixos níveis de escolarização do povo são 

uma realidade não só de países pobres. As políticas dirigidas a essa modalidade de ensino 

variam com relação ao local, ao tempo, aos aspectos sociais e econômicos, políticos, assim 

como varia, também, a denominação dessa modalidade. Políticas e pedagogias excludentes 

alimentaram o público discente desse campo da educação e, paradoxalmente, hoje, políticas e 

pedagogias tentam reparar o que pode até continuar a ser produzido.  

A necessidade da educação de adultos surge de forma imperiosa na medida em que a 

sociedade vai se desenvolvendo. Isso acontece para que se atinjam níveis culturais mais altos 

e mais aproximados aos exigidos pela economia, porque, em verdade, os adultos já estão 

atuando socialmente como educados, apenas não em forma alfabetizada e escolarizada no 

nível economicamente aceito (PINTO, 2007). 

Reboul (1988) esclarece que o conceito de adulto é ambíguo até para psicólogos e 

sociólogos, pois ser adulto não é um estatuto social ou um equilíbrio psíquico adquirido com a 
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idade, visto que muitos indivíduos não se tornam adultos. A especificidade do ser-adulto não 

é ter atingido o fim do acabamento, da estabilidade, mas chegar à possibilidade de poder 

mudar por si mesmo, progredir, autoeducar-se. Contudo, esse autor não exclui valores ligados 

à ideia de adulto que, para ele, poucos homens são capazes de atingir: a independência de 

juízo, a responsabilidade assumida, a fidelidade aos compromissos, que tornam o adulto um 

ser com quem se pode contar.  

Não é o exposto acima que define a condição de ser adulto da EJA. O adulto da EJA é 

caracterizado pela situação de a idade não corresponder ao nível pré-estabelecido pela 

instituição no nível básico de ensino. Não se fala em EJA para os que continuam a estudar 

além desse nível. 

O Relatório Global sobre Aprendizagem e Educação de Adultos (UNESCO, 2010, p. 

14) admite que as fronteiras entre a juventude e a idade adulta e entre a idade adulta e a 

velhice são muito mais fluidas do que as convenções sociais e culturais implicam. O 

documento evidencia o sentido da aprendizagem segundo o qual, se tomado ao longo da vida, 

é cada vez menos útil fazer distinções rígidas entre ―educação de jovens‖ e ―educação de 

adultos‖. 

Freire (2006) entende que o conceito de educação de adultos caminha para o conceito 

de educação popular na proporção em que a realidade exige mais sensibilidade e competência 

científica dos educadores e das educadoras. Ele destaca como uma das exigências o 

conhecimento e a compreensão crítica pelos educadores e educadoras das realidades 

populares. Ou seja, quanto mais os educadores estiverem envolvidos com a prática da 

educação popular, mais a educação de adultos vira educação popular. 

Gadotti (1984, p.106) nos chama a atenção para a visão marxista do ―problema da 

ideologia, da produção do saber, da produção de ideias, para o papel das ideias na história‖ e a 

proposta de educação permanente introduzida em alguns países no século passado. Para ele, 

uma dissimulação já existe nos objetivos por ela estabelecidos, dentre eles ―os de tornar os 

estoques do saber atual acessíveis a todos aqueles que deles tiverem necessidade, durante a 

vida inteira‖ (p. 107). Ele questiona se é esse mesmo o objetivo de uma educação ou de 

formação, se estamos todos em condição de saber do que precisam realmente e se aquilo de 

que dizem ter necessidade corresponde exatamente àquilo de que precisam para sua promoção 

social e individual. Ainda para o autor, o discurso da educação permanente gera uma crença 

na educação que pode mascarar e dar continuidade a um mito. A mudança a que ela se propõe 

se resume aos meios e estratégias de formação, contudo não há a preocupação em relação às 

mudanças sociais, diferentemente da educação popular. 
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Torres (2006) investigou no México, em 1981, os programas de educação de adultos 

que utilizam o método da palavra geradora com base nas experiências de Paulo Freire no 

Brasil e no Chile. Ele constatou que, mesmo tendo o México grande capacidade de controle 

político, os programas de educação de adultos se expandem com êxito. Afirma que há uma 

espécie de pacto do Estado num conjunto de ações de acordo e negociações com certos 

setores patronais e operários em que estabelece ―um mecanismo de aliança pelo qual os 

setores socialmente subordinados, de alguma maneira, evitam ou restringem sua capacidade 

de crítica e de ação política‖ (p. 20), gerando novos acordos de repartição no nível da renda e 

das políticas públicas. A isso ele chamou de ―pacto social, um arranjo corporativo‖ que 

comparou ao MOBRAL no Brasil, ―mecanismo que reforça a hegemonia política de um 

partido ou de um regime político‖, consequentemente, as desigualdades sociais (p. 21). 

O autor ressalta que a história da educação popular no Brasil, com base na pedagogia 

do oprimido, era de ordem não estatal e geralmente se confrontava com políticas 

hegemônicas. Tratava de questões de interesse das demandas populares e de classes 

subalternas de que o Estado não dava conta ou ignorava. O saber era uma delas (TORRES, 

2006). 

Hoje se vive em busca de um saber que atenda às demandas do mercado, em todos os 

setores, inclusive o escolar.  

Para ajudar-nos a compreender melhor o que é educação popular e educação de 

adultos, trazemos a consideração feita por Gadotti para quem os termos ―educação de 

adultos‖, ―educação popular‖, ―educação não-formal‖ e ―educação comunitária‖ são usados 

como sinônimos, embora não o sejam. Registraremos, então, a diferença que o autor faz entre 

as duas primeiras. 

 

 
A educação popular, como uma concepção geral da educação, via de regra, se 

opõe à educação de adultos impulsionada pela educação estatal e tem ocupado 

os espaços que a educação de adultos oficial não levou muito a sério. Um dos 

princípios originários da educação popular tem sido a criação de uma nova 

epistemologia baseada no profundo respeito pelo senso comum que trazem os 

setores populares em sua prática cotidiana, problematizando esse senso 

comum, tratando de descobrir a teoria presente na prática popular, teoria ainda 

não conhecida pelo povo, problematizando-a e incorporando-lhe um 

raciocínio mais rigoroso, científico e unitário (GADOTTI, 2006, p. 31). 

 

 

Gadotti (2006) considera que a dupla função do Estado capitalista de acumulação de 

capital e legitimação do poder é conflituosa, convertendo o próprio Estado numa arena de luta 
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de projetos alternativos, em que os movimentos sociais e os partidos progressistas cobram a 

função fundamental do Estado de oferta da educação pública. O Estado, por sua vez, tem 

entendido educação quase que exclusivamente como escolarização. 

O autor questiona: para que uma educação básica de jovens e adultos se as péssimas 

condições de vida dos jovens e adultos trabalhadores comprometem o processo de educação? 

Identifica o analfabetismo como a expressão da pobreza, consequência da estrutura social 

injusta, devendo ser combatido em suas causas. Acredita que somente conhecendo as 

condições objetivas e subjetivas de vida do educando na convivência com ele, e não apenas 

teoricamente, se pode ajudá-lo a superar as dificuldades. Assim, considera, ainda, que o 

sucesso de um programa de educação de jovens e adultos é facilitado quando o educador é do 

próprio meio. Portanto, não é apenas o rigor metodológico de um programa que deve ser 

avaliado, mas o impacto gerado na qualidade de vida da população atingida, pois ―a educação 

de adultos está condicionada às possibilidades de uma transformação real das condições de 

vida do aluno-trabalhador‖ (GADOTTI, 2006, p. 32). 

Para Souza (2007, p. 88), o conceito de educação popular vem sofrendo um processo 

de ressignificação. Surge com a mobilização dos setores populares (operários, camponeses, 

assalariados rurais, moradores das periferias urbanas), época em que as associações de 

resistência de caráter socioeducativo marcaram presença. Com o passar dos anos, no final da 

década de 1950 e início da década de 1960, quando nasceu o Movimento de Cultura Popular, 

ligado à Prefeitura do Recife, vai se modificando e adquire o nome de cultura popular como 

uma dimensão pedagógica da organização popular. As ideias pedagógicas desse período 

transmitiam um forte componente ético, trazendo como consequência o comprometimento do 

educador com seus educandos. Os analfabetos deveriam ser vistos como cidadãos produtivos 

com experiência de vida e cultura distintas. Algumas vezes confundida com dinâmicas 

participativas e outras vezes como uma espécie de proteção para atuação política esquerdista, 

principalmente marxista, a educação popular, para muitos pesquisadores, é uma teoria geral 

da educação ou uma pedagogia. Com base nela, Paulo Freire criticou a chamada educação 

bancária, que considerava o analfabeto ignorante e vazio, uma espécie de papel em branco 

onde o educador deveria depositar conhecimento. Freire propôs uma ação educativa que 

transformasse o educando através do diálogo, sem desprezar seus conhecimentos prévios, 

levando o educando a assumir-se como responsável por sua aprendizagem. 

A educação popular como uma pedagogia não se limita a uma teoria, pois constitui 

uma atitude que envolve um sentimento que confia no ser e desconfia das certezas postas. É, 

pois, uma práxis, segundo Souza (2007).  
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Souza (2007, p.16) admite ser excessiva a adjetivação da educação e acredita que isso 

nos ajuda na busca de sua ―ressubstantivação‖ e a ―tomar as adjetivações como problemas 

concretos das populações ou situações a serem tratados como conteúdos educativos da práxis 

pedagógica‖. Como exemplo, ele cita o caso da educação do campo, cujos problemas, 

contradições, ambiguidades e condições de vida das populações que vivem no campo e do 

campo, nas diferentes manifestações e desafios, podem ser tomados como conteúdos 

educativos da práxis pedagógica da educação de uma forma geral na sociedade, não somente 

da educação no campo, pois os problemas de uma área específica não interessam apenas a 

quem os sofre.  

 

 

1.3. Educação de Jovens e Adultos 

 

Em nosso país, a partir de 1988, com a promulgação da Constituição dita cidadã, a 

sociedade civil retoma o debate sobre questões relativas à educação de forma mais efetiva. 

Nesse momento, crescem as demandas sociais e políticas por educação quanto à quantidade e 

à qualidade. 

A educação de adultos passa oficialmente a se chamar educação de jovens e adultos 

(EJA), a ser uma modalidade da Educação Básica e a sua proposta a não ter apenas o caráter 

supletivo, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9394/96 que expressa:  

 

 

Seção V - Da Educação de Jovens e Adultos 
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. 
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, 

que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

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

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

§ 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). 
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 

prosseguimento de estudos em caráter regular. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 
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I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze 
anos; 

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames (BRASIL, 1996). 

 

 

Analisando a realidade dessa área da educação, percebemos que o estabelecido em lei 

não foi cumprido. O Documento Constitucional trazia em seu Artigo 208, como um dos 

deveres do Estado, o ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurado, inclusive, aos 

jovens e adultos que não tiveram acesso a ele na idade prevista por lei. Porém a Emenda 

Constitucional número 14, de 12 de Setembro de 1996, modificou o artigo, anulando a 

obrigatoriedade estendida aos Jovens e Adultos; suprimiu o artigo 60, que determinava a 

extinção do analfabetismo em dez anos, e criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental (FUNDEF), mas não incluiu a EJA na distribuição dos recursos. 

Ireland (2009) destaca outro aspecto que, nos marcos legais e operacionais, se 

distancia da efetiva garantia da oferta de ensino fundamental para jovens e adultos como 

política pública de Estado: a criação do Programa Alfabetização Solidária (PAS). Esse 

Programa se pautou em cinco vertentes: mobilização nacional, um projeto piloto como 

referência, a busca por parcerias e incentivo a elas, a avaliação permanente e a mobilização da 

juventude. Considera, contudo, as incertezas em relação à qualidade desse Programa como 

fatores importantes de discussão sobre a EJA, conforme podemos constatar no fragmento 

transcrito abaixo.  

 

 
Aliado às incertezas, que eram evidentes, da eficiência de uma ação de 

alfabetização como era a proposta pelo PAS, o Brasil viveu um momento de 

intensa mobilização em torno da discussão do sentido da EJA como 

modalidade da educação básica (como previsto na LDB). Isso resultou numa 

demanda dos Conselhos Estaduais de Educação (CEE) e dos fóruns de EJA ao 

Conselho Nacional da Educação (CNE) para uma explicitação desse novo 

sentido atribuído à EJA e desencadeou a realização de audiências públicas 

para discutir o tema, cujo resultado encontra-se sistematizado no Parecer 

CNE/CEB nº11/2000, elaborado pelo conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury, 

que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para EJA (IRELAND, 2009, p. 

21). 
 

 

Devido à inclusão da EJA como modalidade do Ensino Básico, recursos foram 

destinados ao setor. Consequentemente, pesquisadores da área de educação passaram a ser 
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incentivados a participar de grupos de discussão e trabalho. É nessa época que surge, na 

Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), a proposta de 

criação do Grupo de Trabalho 18 (GT 18) com o objetivo de estabelecer um campo oficial de 

discussão e trabalho específico para a EJA. Em decorrência disso se estabelece, de forma mais 

efetiva, o diálogo do mundo acadêmico com setores da educação popular e de Movimentos 

Sociais para além das perspectivas do trabalho.  

Em 1997, na Reunião anual da ANPED, a proposta de criação do GT 18 de Educação 

de Jovens e Adultos foi encaminhada à Assembléia Geral e, em 1999, definitivamente 

aprovada. Hoje, o grupo de trabalho sobre EJA está presente nos principais encontros de 

educação no país (Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste [EPENN, ENDIPE] 

e Colóquio Internacional Paulo Freire). 

As mudanças devem-se a um conjunto de fatores. Entre eles, destacam-se a 

Conferência Mundial de Educação para Todos, de Jomtien (1990), iniciativa do Banco 

Mundial, e a influência decorrente das diretrizes por ele asseguradas a partir do financiamento 

em conjunto do Ministério da Educação, do Ministério do Trabalho e do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (Souza, 2007). 

Contudo, com o Decreto nº. 2.208/97 (BRASIL, 1997), o ensino médio foi separado 

do ensino técnico profissional, passando este a ser complementar daquele. Essa reforma 

trouxe o curso chamado pós-médio. Assim, o aluno cursaria ensino médio em 3 anos e o 

ensino técnico em 2 anos. O objetivo principal da educação profissional do país continuou 

sendo apenas atender ao mercado de trabalho, treinando profissionais também em nível 

médio. As Escolas Técnicas foram transformadas em CEFETs – Centros Federais de 

Educação Tecnológica. 

O decreto que separou o ensino médio do profissional beneficiou setores produtivos da 

economia, mas não os setores populares. Ele foi, então, contestado pelas forças progressistas 

da sociedade. No entanto, com a política do governo Lula, que representa a disputa entre 

setores progressistas e conservadores da sociedade brasileira pela hegemonia nesse campo, 

lutou-se pela revogação desse decreto, almejando-se uma nova regulamentação mais coerente 

com a utopia de transformação da realidade da classe trabalhadora brasileira (CIAVATTA, 

2005 apud BRASIL, 2007, p. 22). 
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Enfim, podemos afirmar que a Reforma do Ensino Médio e da Educação 

Profissional dos anos 90 não apresentou uma concepção de escola única e 

politécnica. No contexto das estratégias de modernização democráticas ou de 

esforços no sentido da preparação da sociedade brasileira para a competição 

global de novas formas de racionalização, acreditamos que se faz necessária e 

urgente a educação política das classes trabalhadoras através de um discurso 

hegemônico de escola única e politécnica, como processo de passagem que 

vise à superação da sociedade de classes, o qual deve ser construído antes pelo 

consentimento conquistado na luta entre os diversos atores sociais 

interessados que pela coerção através de decretos impostos pelo Governo 

Federal (GUIMARÃES, 2005, p. 12). 

 

 

Com o Decreto nº. 5.154/2004 (BRASIL, 2004), o governo Lula, além de revogar o 

Decreto nº. 2.208/97, deu uma nova direção à Educação Profissional como política pública, 

modificando algumas práticas de medidas adotadas pelo governo anterior, que desassociaram 

a educação profissional da educação básica, restabelecendo-se, assim, a possibilidade de 

integração do ensino médio ao ensino técnico de nível médio, de acordo com o que dispõe o 

artigo n. 36 da LDB: ―o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá 

prepará-lo para o exercício de profissões técnicas‖ (BRASIL, MEC, 2005).  

Contraditoriamente, foi anunciado, logo após o Decreto nº. 5.154/2004 ser exarado, o 

Programa Escola de Fábrica com um modelo restrito à aprendizagem profissional. Tivemos 

também a reestruturação do MEC na medida em que a política do ensino médio na Secretaria 

de Educação Básica foi separada da política de educação profissional (CIAVATTA, 2005). 

Os recursos para a Escola de Fábrica são do Programa de Expansão da Educação Profissional 

(PROEP), e essa escola pretende garantir a formação profissional inicial do jovem de famílias 

carentes. 

A Lei número 11.494, de 20 de junho de 2007 (BRASIL, 2007), que instituiu, no 

âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), no Art. 11 

define a apropriação dos recursos para a EJA em função do percentual a ser gasto com a 

modalidade de até 15% (quinze por cento) dos recursos do respectivo Fundo.  

Recentemente, o Art. 208 da Constituição Federal foi novamente alterado pela 

Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009 (BRASIL, 2009). No novo texto, o 

inciso II estabelece a educação básica como obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurando a oferta gratuita dela a todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria. No texto anterior a obrigatoriedade era apenas para o ensino 

fundamental e era progressiva a universalização do ensino médio gratuito. Já o inciso VII 

prevê a garantia do atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio 
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de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência 

à saúde, inclusive para a EJA. Como podemos ver, não foi ainda dessa vez que o Estado 

entendeu a educação de adultos como obrigação dele. 

Na EJA, 18 milhões de pessoas enfrentam condições de oferta precárias, má qualidade 

de ensino e uma modalidade educacional desvalorizada socialmente. Apesar disso, insistem 

na possibilidade de educação através da escola, pois regressam a ela ainda com esperanças. 

São concretas, contudo, as condições que dificultam as oportunidades para essas pessoas 

vivenciarem trajetórias de sucesso no sistema educacional, o que constituiu mais um peso 

para aquele que já tem a sua história marcada por fracassos. O sistema, porém, ―acaba por 

culpabilizar a vítima, ou seja, cada sujeito, por mais uma história de fracasso‖ (BRASIL, 

2007, p. 17). O PROEJA representa, então, uma oportunidade diferenciada para esse número 

considerável de jovens e adultos que ainda sonham em estudar. 

 

 

1. 4. O PROEJA como Desafio Político-Pedagógico 

 

A história mostra-nos que é em um contexto de necessidade de mão de obra que se 

estabelece a educação para jovens e adultos pobres no Brasil. Em princípio, para acalmar os 

ânimos dos escravizados; num segundo momento, para instruir os pobres libertos com um 

mínimo de instrução que possibilitasse a produção nas indústrias (FREITAG, 1984). 

Atualmente, o que consideramos um terceiro momento, a possibilidade de ampliação desse 

nível de instrução apresenta-se numa perspectiva para além do trabalho. 

Como resposta às novas exigências da sociedade, cuja preocupação se volta para a 

formação do ser humano integral, através do Decreto n. 5.840/2006, o Programa de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA) foi criado. Essa proposta estabelece uma integração curricular 

institucionalizada em um único percurso pedagógico, da formação básica à profissional, com 

certificação.  

A base argumentativa da necessidade do PROEJA fixa-se, principalmente, em dados 

sobre a situação dos jovens brasileiros e envolve dois aspectos: trabalho e nível de 

escolaridade. Isso porque apenas 23,3% dos 23.098.462 de jovens com idade entre 18 e 24 

anos, no Brasil, tinham emprego no mercado de trabalho formal, como assegura o Registro 

Anual de Informações Sociais (RAIS), que registra dados da Pesquisa Nacional por 
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Amostragem Domiciliar (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2002) (BRASIL, 2007, p. 14).  

Segundo informações também da PNAD / IBGE 2003, apenas 13% da população do 

Brasil possuía 11 anos de estudo, tempo equivalente à conclusão do ensino médio. Outros 

dados relativos à escolarização do Censo 2000 (BRASIL, 2007, p. 14) mostram que ―um terço 

da população brasileira que consegue ir à escola não chega à metade do ensino fundamental 

de oito anos‖. Entre os jovens de 15 a 17 anos de idade, a taxa de escolarização passou de 

55,3% para 78,8%. Contudo, confrontando-se os dados dos que ingressam com os dos que 

concluem o ensino fundamental, percebe-se que muitos não concluíram esse grau. 

Analisando-se os dados do ensino médio, percebe-se que não houve crescimento do índice de 

estudantes que concluem essa etapa da escolarização, como era de se esperar. No que se refere 

à faixa etária entre 18 e 19 anos de idade, os dados apontam que apenas 50,3% desses jovens 

estavam estudando e que, dentre os jovens de 20 a 24 anos, a proporção é menor, 26,5%. Nos 

do grupo dos jovens de 25 anos de idade ou acima, a taxa de escolarização quase triplicou de 

1991 para 2000 (passou de 2,2% para 5,9%); mesmo assim, ainda é muito baixa (BRASIL, 

2007).  

Ainda mantendo o caráter argumentativo, o Documento considera preocupante o fato 

de a população considerada economicamente ativa, 10 milhões de pessoas maiores de 14 

anos, ser analfabeta ou subescolarizada. Também manifesta preocupação com o fato de 

negros e pardos com mais de dez anos de idade estarem com menos anos de escolarização do 

que brancos, problema que se acentua nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.  

Diante dessa realidade, considera-se que é ―grave a situação educacional‖ brasileira. 

Faz-se, então, a reflexão sobre os números a fim de perceber-se quanto têm estado 

equivocadas as políticas públicas para a educação de jovens e adultos, uma vez que essas 

políticas se preocupam demasiadamente com a questão restrita ao analfabetismo, sem tomá-lo 

como o ponto de partida para a educação básica e a ―formação para o trabalho‖. Além disso, 

devem ser levadas em conta questões específicas quanto ao gênero, raça, origem, geração, 

níveis de necessidades específicas (ibidem, p. 15). 

Os últimos resultados mostram que os números são crescentes quanto à escolarização 

em relação aos anos anteriores. De acordo com a mesma fonte, citada no Documento do 

PROEJA/PNAD, dentre os adolescentes de 15 a 17 anos, a taxa de escolarização em 2009 era 

de 90,7%, contudo, dentre os jovens de 18 a 24 anos, apenas 38,5%, ou seja, menos da 

metade, estavam na escola. Os analfabetos totalizavam 14,1 milhões (9,6% da população), 

porém 20,3 dos alfabetizados acima de 15 anos tinham menos de quatro anos de estudo. 
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Dentre esses jovens, apenas 23% concluíram o nível médio, enquanto apenas 10,6% tinham 

um curso superior completo. (IBGE, 2010).  

A média de anos estudados é de 7,2 no geral, mas essa média é menor quando se 

considera a população com mais de 40 anos (6,2), Levando-se em conta a população de 25 a 

29 anos, essa média é de 9,4 anos de estudo. Vale a pena destacar, ainda, que a população 

urbana tem 3,9 anos de estudo a mais do que a rural e que os negros têm 1,7 anos de estudo a 

menos que os brancos (IPEA, 2010, p. 5). 

Quanto à situação de emprego, os dados revelaram o que ocorreu na maioria dos 

países como reflexo da crise internacional: houve aumento da população desocupada, 

sobretudo dentre os mais jovens, quando o nível de ocupação caiu de 57,5% (em 2008) para 

56,9 (em 2009). Mesmo assim, mais da metade da população, 57,5%, permanece ocupada 

formalmente (IBGE, 2010). 

Portanto, apesar de crescentes os resultados positivos referentes à educação, a nosso 

ver não houve grandes mudanças, considerando o fato de já terem passado seis anos da coleta 

dos dados apresentados pelo Documento do PROEJA. A preocupação que relaciona o jovem 

desocupado com a baixa escolarização e com a violência conclama vários setores da 

sociedade à mobilização interventiva. 

O Indicador de Analfabetismo Funcional (INAF) destaca a existência de muitas 

iniciativas, em âmbito governamental e não governamental, para transformar o direito de 

acesso à escola em efetivo direito a aprender, na escola e ao longo de toda a vida. Os baixos 

resultados, porém, em exames nacionais justificam a recorrência do debate público sobre a 

qualidade dos sistemas de ensino, pois a ampliação das oportunidades educacionais ocorridas 

nas últimas décadas são visíveis, conquanto seja cada vez mais unânime a preocupação com 

os níveis insuficientes de aprendizagem que os indicadores revelam (INAF, 2009). 

Segundo o Documento do PROEJA, (BRASIL, 2007, p. 18), diante dos ―descaminhos 

da EJA, torna-se imperativo assumir uma postura vigilante contra todas as práticas de 

desumanização‖. Nesse sentido, juntam-se aos dados já mencionados outros que agravam a 

situação dessa parcela da sociedade. Jovens entre 18 e 29 anos, pobres, com escolarização 

precária, considerados infratores e, portanto, privados da liberdade, passam a ser privados 

também da chance de escolarização pela insuficiência de atendimento no sistema 

penitenciário. Segundo o texto base do PROEJA, 72% dos presos condenados do sistema 

penitenciário do Rio de Janeiro têm menos de 30 anos. Em Pernambuco, a realidade se 

assemelha, apesar de cair para 61%. Dentre esses, a maioria é masculina e de baixa 

escolaridade, conforme comprovam os dados a seguir. 
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Em relação à idade, 46% da população carcerária possuía entre 22 e 30 anos; 

23% entre 31 e 40 anos; 15% entre 18 e 21 anos e 15% com mais de 40 anos. 

A escolaridade dos reclusos em 2006 mostrou-se especialmente baixa: a 

maioria deles (88%) tinha cursado, no máximo, o ensino fundamental e, dentre 

estes, 26% eram analfabetos. Do restante, 3% cursaram o ensino médio; 1%, o 

ensino superior e 8% possuíam grau de escolaridade ignorado. Em datas 

recentes foram efetuados esforços no interior das Unidades Prisionais para 

matricular alunos e elevar o grau de escolaridade da população carcerária. 

Assim, entre 2003 e 2005, houve um aumento substancial no número de 

presos matriculados, alcançando a cifra de 3.632 (24,3% do total). No entanto, 

no ano seguinte, essa cifra diminuiu para 3.008 presos matriculados (19,1%) 

(PERNAMBUCO, 2007, p. 59; 60). 

 

 

Os jovens e adultos que, por razões de diversas ordens, não concluíram a educação 

básica já se encontram socializados, em processo de ressocialização, ou não, na vida, mas 

aqueles que buscam a escola procuram novas formas de melhor ser, compreender e desfrutar 

do mundo de que eles também são parte.  

A participação discente no PROEJA deve-se, de forma concreta, à possibilidade de o 

PROEJA existir legalmente como resultado de demandas sociais, políticas e econômicas, 

como também ao desejo e à disposição discente de, na maioria das vezes, voltar a estudar 

depois de anos fora da escola. Trata-se de uma dupla oportunidade de dar continuidade aos 

estudos e ter uma formação profissional.  

 

 

1.4.1. A Base Legal do PROEJA 

 

Propomo-nos fazer uma breve apresentação do Programa, com base em seu 

Documento, visto que, na segunda parte deste trabalho, retomaremos o assunto ao tratarmos, 

especificamente, a prática pedagógica do PROEJA. 

A construção do Documento-Base do PROEJA se deu com a participação de 

representantes das Escolas e Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica, do 

Fórum Nacional de EJA e da universidade brasileira. As discussões se concentraram, entre 

outros pontos, nos princípios e concepções que fundamentam o Programa e formas de 

organização para um currículo integrado em harmonia com os pressupostos da EJA. A 

integração entre ensino médio e educação profissional para um público de EJA é inédita para 

a educação no Brasil. Segundo o Documento, a proposta visa à formação e não apenas à 

qualificação do jovem e do adulto para o mercado. (BRASIL, 2007, p. 12). 
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O referido documento destaca que, anteriormente, as políticas públicas para a EJA 

eram de caráter descontínuo, tênues e ―insuficientes para dar conta‖ da necessidade existente 

a fim de que se cumpra, em termos do direito, o que é estabelecido pela Constituição Federal 

de 1988. Considera-as resultantes de iniciativas individuais ou de grupos isolados, 

especialmente no que se refere à alfabetização. Mesmo assim, tais esforços na área da EJA 

não têm alcançado o objetivo proposto: a universalização do acesso a essa etapa de ensino. 

Contudo, ―as lutas sociais têm impulsionado o Estado a realizar, na prática, as conquistas 

constitucionais do direito à educação‖ no sentido de instaurar a dimensão de perenidade nas 

políticas para o direito à educação. Esse direito prevê a oferta, a progressividade e a 

qualidade. Para isso, necessita-se de sistematização do financiamento, previsão de orçamento 

―com projeção de crescimento da oferta em relação à demanda potencial e continuidade das 

ações políticas para além da alternância de gestões governamentais, entre outros aspectos‖ 

(BRASIL, 2007, p. 9; 10).  

Como exemplo da atuação do Estado na EJA, é citado o Programa Brasil Alfabetizado 

(PBA), desenvolvido desde 2003 em todo o território nacional. Esse Programa dá atendimento 

prioritário aos municípios que apresentam taxa de analfabetismo igual ou superior a 25%. Dos 

1928 atendidos, 90% localizam-se na região Nordeste. O Governo Federal dá suporte técnico 

aos municípios para a implementação do PBA com o objetivo de garantir a continuidade dos 

estudos aos alfabetizados. Quanto à organização social, traz a mobilização de educadores 

através dos fóruns estaduais e regionais, espaços de debates criados em 1996 a fim de 

preparar a participação do Brasil para as discussões da V CONFINTEA (UNESCO, 1997) na 

Alemanha. É forte a reivindicação por bases e princípios epistemológicos norteadores de 

ações políticas que respeitem as dimensões sociais, econômicas, culturais, cognitivas e 

afetivas do jovem e do adulto em situação de aprendizagem escolar (ibidem, p. 9).  

Certamente as ações têm se intensificado. Destacamos a realização da VI 

CONFINTEA em nosso país, ocorrida entre os dias primeiro e quatorze de dezembro de 2009, 

na cidade de Belém, Estado do Pará. Os objetivos desse encontro foram:  

 

 impulsionar o reconhecimento da educação e aprendizagem de adultos 

como elemento importante e fator que contribui com a aprendizagem ao 

longo da vida, da qual a alfabetização constitui alicerce; 
 enfatizar o papel crucial da educação e aprendizagem de adultos 

para a realização das atuais agendas internacionais de desenvolvimento e 

de educação: Educação para Todos (EPT), Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (ODMs), Década das Nações Unidas para a Alfabetização 

(UNLD),  Iniciativa de Alfabetização para o Empoderamento (LIFE) e 
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Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável (DEDS); e 
 renovar o compromisso e o momentum político e desenvolver os 

instrumentos para sua implementação visando passar da retórica à ação 

(UNESCO, 2010). 

 

 

Como podemos ver acima, a questão da educação de adultos, no debate internacional, 

é tomada como crucial para o alcance das metas da Educação para Todos, devendo acontecer 

ao longo da vida, ou seja, de forma progressiva e não apenas com a finalidade de diminuir o 

número de analfabetos. Cobra-se ainda que haja instrumentos para que sua implementação 

seja efetiva. 

Consideramos o PROEJA como exemplo de uma política efetiva para a EJA. Trata-se 

de uma política Federal que surgiu, em princípio, como um Programa de Integração da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio apenas ao Ensino Médio, no âmbito das 

escolas federais de educação técnica. Em 2006, porém, se expande por outras esferas de 

governo e ensino, passando a denominar-se Programa Nacional de Integração da Educação 

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

PROEJA.  

A Portaria nº. 2.080, de 13 de junho de 2005, que estabelecia as diretrizes para a oferta 

de cursos de educação profissional de forma integrada aos cursos de ensino médio, na 

modalidade de jovens e adultos (EJA) nos Centros Federais de Educação Tecnológica, nas 

Escolas Técnicas Federais (CEFETs), nas Escolas Agrotécnicas Federais e nas Escolas 

Técnicas das Universidades Federais, deu origem ao PROEJA, que se tornou um Programa a 

partir da promulgação do Decreto nº  5.478, de 24 de junho de 2005.  

Verificada a necessidade de alteração nas diretrizes desse Programa para a ampliação 

da oferta pelos interessados, em 13 de julho de 2006 foi promulgado o Decreto no 5.840 

revogando o anterior. As principais alterações foram: a possibilidade do oferecimento de 

cursos PROEJA nas esferas de ensino público estadual e municipal e de entidades nacionais 

de serviço social; aprendizagem e formação profissional ligadas aos sindicatos; e a 

possibilidade de articulação com os cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores 

com ensino fundamental na modalidade EJA. Podemos perceber esta última, na mudança do 

nome do Programa, pois ele antes se referia apenas ao ensino médio, mas depois se estendeu à 

educação básica. Esse Decreto estabelece que 10% das vagas das instituições federais de 

educação básica profissional devem ser destinadas ao PROEJA. Essa determinação ampliou 

as vagas a partir de 2007, sendo todas elas relativas ao nível médio. Assim, a oferta da rede 
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federal de educação profissional passou a ser subordinada à Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação (BRASIL, 2007). 

A apresentação da segunda edição do Documento Base do PROEJA traz a seguinte 

consideração: 

 

A ampliação dos horizontes do PROEJA traz novos desafios para construção e 

consolidação desta proposta educacional que se pretende base de uma política 

de formação de cidadãos e cidadãs emancipados, preparados para atuação no 

mundo do trabalho, conscientes de seus direitos e deveres políticos e suas 

responsabilidades para com a sociedade e o meio ambiente (BRASIL, 2007,  

p. 4). 
 

 

Contudo, o direito garantido pela ampliação do número de vagas, que poderia levar os 

Estados, os Municípios e o Sistema ―S‖ de Ensino a oferecer o PROEJA, contemplando o 

parágrafo terceiro da LDB 9394/96, segundo o qual ―a educação de jovens e adultos deverá 

articular-se, preferencialmente, com a educação profissional‖, não é garantido completamente 

(BRASIL, 1996). Ainda há uma tendência política de querer suprir equivocadamente a falta 

da aprendizagem que deveria ter ocorrido ao longo da vida das pessoas através de ações de 

caráter supletivo que mostram quantidade, mas comprometem a qualidade da educação.  

Como exemplo disso, temos atualmente o Programa Travessia, adotado pelo Governo 

do Estado de Pernambuco em parceria com a Fundação Roberto Marinho e lançado em junho 

de 2007, cujo objetivo é ―acelerar os estudos de jovens e adultos‖ no Ensino Fundamental, 

nas séries finais, e no Ensino Médio para corrigir o que chamam de ―distorção idade/série‖. 

Esse Programa utiliza a metodologia ―Telecurso‖, na qual dois professores contratados – um 

da área de Ciências Humanas e outro da área de Ciências Naturais – são considerados 

mediadores, atuam em ―telessalas‖ com jovens e adultos acima de 17 anos e são também 

responsáveis pela condução das disciplinas e formação dos alunos em 15 meses. 

Talvez a verdadeira ―distorção‖ desse Programa esteja na compreensão de como se 

aprende e por que se aprende, pois querer acelerar os estudos de quem não conseguiu dar 

continuidade a eles no tempo previsto é questionável, assim como se pode questionar o fato 

de um professor, com formação específica, assumir todas as disciplinas de uma determinada 

área.  

Não podemos deixar de considerar a necessidade das pessoas de certificação dos seus 

saberes adquiridos de forma escolar ou não, mas, para isso, o INEP realiza anualmente o 

Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA, 2010). 
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1.4.2. Concepções do PROEJA 

 

A concepção de educação daqueles que articularam o PROEJA baseia-se no 

entendimento de que o ―desenvolvimento de uma nação não depende exclusivamente da 

educação, mas de um conjunto de políticas que se organizam, se articulam e se implementam 

ao longo de um processo histórico‖. A educação teria ―função estratégica neste processo de 

desenvolvimento‖, mas nem a educação geral nem a educação profissional e tecnológica, por 

si sós, promoverão desenvolvimento, trabalho e renda. Mesmo considerando que a educação 

desempenhou um papel estratégico em todas as nações que construíram um projeto nacional 

de desenvolvimento soberano e autônomo, os fatos históricos mostram ―que não há 

desenvolvimento econômico se não acompanhado de desenvolvimento social e cultural‖ 

(SETEC – BRASIL, 2007, p. 25).  

 

 

A educação é, nesse sentido, o processo de criação, produção, socialização e 

reapropriação da cultura e do conhecimento produzidos pela humanidade por 

meio de seu trabalho. Diante do processo de crescente exclusão social, 

desemprego estrutural, desassalariamento, desemprego juvenil, baixa 

escolaridade e qualificação insuficiente dos trabalhadores, concentração da 

riqueza, reestruturação produtiva e incorporação das tecnologias de 

informação e comunicação no processo produtivo, as mudanças e as 

transformações só serão significativas se forem, efetivamente, estruturais e 

profundas, ou seja, se envolverem a configuração de uma outra sociedade, em 

bases éticas — políticas, culturais e sociais. O tempo das políticas e a 

realidade histórica da educação no país exigem concomitância de ações de 

curto, médio e longos prazos, para atender ao horizonte constitucional da 

universalização do acesso à educação básica até o nível médio (ibidem, p. 25).  

 

 

Acrescentamos a essa conclusão duas reflexões: primeiro, a educação poderá até ter 

função estratégica se não reduzida à função de ―adquirir conhecimentos, coligir e 

correlacionar fatos‖, pois a educação, que nos ajuda a compreender o significado da vida 

como um todo, preocupa-se com o essencial individual e coletivo, mas cabe sempre ao 

indivíduo a última palavra, ou seja, há de existir um esforço individual; segundo, as mudanças 

e as transformações estruturais e profundas não deverão ser, portanto, apenas exteriores.  

 

 
Os sistemas, quer educativos, quer políticos, não se transformam 

miraculosamente; só se modificam quando há em nós uma transformação 

fundamental. O indivíduo é de primordial importância, e não o sistema; e, 

enquanto o indivíduo não compreender o processo total de si mesmo, nenhum 



     50 
 

sistema, seja da direita, seja da esquerda, trará ordem e paz ao mundo 

(KRISHNAMURTI, 1980. 12-14). 
 

 

Não queremos dizer com isso que não tem importância social a educação se não for 

considerado o contexto, muito menos defendemos que não se deve promover uma educação 

mais apropriada às mudanças, pois, em última instância, é ao indivíduo que cabem as 

escolhas. Se postulássemos essa tese, estaríamos sendo contraditória. A educação orienta, 

exatamente, essas escolhas quando propicia ao indivíduo o conhecimento dele mesmo, do 

mundo e o exercício de suas capacidades de forma integral. 

Os marcos referenciais do PROEJA são no sentido de uma política educacional de 

direito cujo aspecto básico norteador é o rompimento com a dualidade estrutural de uma 

cultura propedêutica versus  uma cultura técnica, situação que favorece a oferta de uma 

educação formativa para poucos e  promove para a maioria, filhos da classe trabalhadora, uma 

educação instrumental voltada para o trabalho (SETEC-BRASIL, 2007, p. 28). 

Reconhecemos que a oferta ―da modalidade EJA no âmbito do nível médio de ensino é 

ainda incipiente, sobremaneira na Rede Federal‖, mas admitimos que essa rede deve ser o 

―local privilegiado para o oferecimento da modalidade EJA integrada à educação 

profissional‖, mesmo que percebamos a ausência de alunos que sejam sujeitos das escolhas. 

Entendemos que falta muito para que se promova de fato a inclusão desses sujeitos e rompa-

se ―o ciclo das apartações educacionais na educação profissional e tecnológica‖ (Ibidem, p. 27). 

Assim, o PROEJA nasce dialogando com  

 

 

a concepção de uma política, em que o objetivo da formação está 

fundamentado na integração de trabalho, ciência, técnica, tecnologia, 

humanismo e cultura geral e pode contribuir para o enriquecimento científico, 

cultural, político e profissional das populações, pela indissociabilidade dessas 

dimensões no mundo real. Ademais, essas dimensões estão estreitamente 

vinculadas às condições necessárias ao efetivo exercício da cidadania (Ibidem, 

p. 28). 

 

 

A oferta do Programa tem os seguintes objetivos básicos: proporcionar a formação de 

cidadãos-profissionais capazes de compreender a realidade em que vivem em suas várias 

dimensões, para nela participarem, intervirem e a transformarem de forma ética e competente, 

técnica e politicamente, visando à satisfação de interesses individuais e coletivos, em especial 

os da classe trabalhadora.  
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O outro objetivo, destacado no Documento como irrenunciável, é o de assumir a EJA 

como um campo de conhecimento específico. Isso  

 

 

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. Um programa, pois, de educação de jovens e adultos nesse nível 

de ensino necessita, tanto quanto nos demais níveis, e para outros sujeitos, 

formular uma proposta político-pedagógica específica, clara e bem definida 

para que possa atender as reais necessidades de todos os envolvidos, e 

oferecer respostas condizentes com a natureza da educação que buscam, 

dialogando com as concepções formadas sobre o campo de atuação 

profissional, sobre o mundo do trabalho, sobre a vida (SETEC-BRASIL, 2007, 

p. 28). 

 

 

Identificamos, então, no próprio Documento, uma interseção com os nossos estudos. 

Destacamos que as reais necessidades da aprendizagem dos sujeitos alunos não são as 

mesmas porque os sujeitos são diferentes; eles produzem os conhecimentos de acordo com 

suas capacidades pessoais e experiências vividas e desenvolvem as estratégias e táticas de 

resolver situações e enfrentar desafios, articulando conhecimentos novos com os antigos. Há, 

contudo, necessidade de se propor isso de acordo com as necessidades de todos os envolvidos 

e de oferecer respostas condizentes com a natureza da educação que buscam. Para tal, é 

preciso estabelecer um diálogo entre as concepções sobre o campo do trabalho e sobre a vida, 

o que ratifica a importância de uma educação do indivíduo, apesar de ele ter necessidades de 

trabalho, de viver, semelhantes às dos outros. Essas considerações valem, da mesma forma, 

para o sujeito professor, apenas com a diferença de que este último assume um papel de 

―zelador‖ da aprendizagem do aluno, assim como de sua própria aprendizagem, e esse ―zelo‖ 

não deve se restringir ao âmbito cognitivo. Portanto, a especificidade do trabalho educativo no 

PROEJA diz respeito não só às questões relativas à diversidade discente, mas à unicidade, à 

integralidade humana.  

Podemos dizer junto com Souza (2007) que o PROEJA é um desafio da prática 

pedagógica na EJA, portanto desafio coletivo, não só dos professores e alunos, pois  
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oferece a possibilidade de compreender e apreender uns dos outros, em fértil 

atividade cognitiva, afetiva, emocional, muitas vezes no esforço de retorno à 

escola, e, em outros casos, no desafio de vencer estigmas e preconceitos pelos 

estudos interrompidos e pela idade de retorno, é a perspectiva sensível com 

que a formação continuada de professores precisa lidar (BRASIL, 2007, p. 

29).  

 

 

O texto do documento prevê a necessidade de se conhecerem os sujeitos que se 

pretende beneficiar com a implementação do Programa, de investigar as reais necessidades 

dos sujeitos alunos. Portanto, nosso trabalho, para além de uma proposta de conhecimento do 

sujeito discente, investiga a sua  ressocialização. Segundo Souza (2007), no contexto do atual 

mundo, a busca de conhecimentos, de valores, atitudes e habilidades (competências humanas) 

só tem sentido se contribuir para a promoção da transformação social de todos os seres 

humanos. Dessa forma, o contexto histórico-cultural e suas relações com o meio se 

transformam em objeto do conhecimento da práxis pedagógica. 

Preocupado com o papel da educação na pós-modernidade, no qual considera o caráter 

humanizador, Souza desenvolve a concepção de prática pedagógica denominada por ele práxis 

pedagógica. Nela os sujeitos (gestor, docente, discente, gnosiológico/epistemológico) são 

ressocializáveis. Portanto, o processo educativo é coletivo, contínuo e não só para os 

considerados inadaptados socialmente. Comunga, então, com Freire para quem a educação do 

ser humano é um processo inacabado que se dá em comunhão (FREIRE, 2007). 

Consideramos que, por se tratar de uma política recente (BRASIL, 2006), os 

resultados devam ser acompanhados cuidadosamente para que não seja desperdiçada ou mal 

aproveitada a oportunidade conquistada. Este trabalho não tem, contudo, a pretensão de 

avaliar a prática pedagógica, proposta muito ampla para uma dissertação de mestrado. Nosso 

olhar é direcionado para a prática discente, porém esse sujeito pode dar pistas para um olhar 

sobre os demais sujeitos. 

 

 

1.4.3. O que Significa a Política de Integração do PROEJA 

 

O PROEJA é considerado um desafio político e pedagógico porque dá início a uma 

política do Governo Federal que busca promover a inclusão social com a expansão da oferta 

pública de educação profissional baseada numa concepção de formação integral do cidadão 
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que permita uma abordagem pedagógica em que estejam presentes elementos fundamentados 

nas necessidades científico-tecnológicas e histórico-sociais do ser humano. 

O Documento cita Frigotto (2005) que classifica como sendo de dois tipos essas 

políticas: políticas de inserção, ou seja, as que adotam ações imediatas, que não podem 

esperar, devido à dívida histórica do Estado brasileiro com a sociedade; e políticas de 

integração, isto é, as que se projetam a médio e longo prazos, reinstituindo o pensar 

prospectivo, com visão de futuro e de incorporação do direito para as gerações vindouras 

(BRASIL, 2007, p. 25).  

Não é raro o fato de muitos jovens acharem que concluíram os estudos porque 

concluíram o ensino médio. A política do PROEJA atende, então, 

 

 

aos adolescentes egressos do ensino fundamental e que, em geral, frequentam 

um ensino médio que carece de significado porque, entre outros aspectos, não 

tem caráter de terminalidade, constituindo, apenas, uma ponte entre o ensino 

fundamental e o superior para os poucos que logram alcançar esse nível de 

educação (BRASIL, 2007, p. 26). 
 

 

Essa política se preocupa ainda com os regressos, 

 

 

com o mesmo padrão de qualidade e de forma pública, gratuita, igualitária e 

universal,‖ atendendo ―aos jovens e adultos que foram excluídos do sistema 

educacional ou a ele não tiveram acesso nas faixas etárias denominadas 

regulares (ibidem, p. 26).  
 

 

Essa declaração admite ser o objetivo central do Documento Base ―uma política 

educacional para proporcionar o acesso do público de EJA ao ensino médio integrado, à 

educação profissional técnica de nível médio‖. Por fim, defende que essa política seja 

―gestada na sociedade‖ e que o Estado, com o poder político que exerce em nome de uma 

nação, seja responsável pela garantia dos direitos fundamentais, ou seja, assuma o processo de 

comando, pois as disputas pela hegemonia, pela concentração de poder econômico e político 

decorrentes da globalização atingem de imediato a parcela frágil da sociedade que luta pela 

sobrevivência material (ibidem, p. 26). 
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As finalidades consideradas ―mais significativas‖ dessa política de integração dizem 

respeito à formação integral do educando, objetivando a sua integração social, levando-o a 

compreender que a vida não se resume ao mundo do trabalho. Portanto, defende-se que há 

necessidade de dar-se continuidade aos estudos, não só para se atingirem melhores níveis de 

vida proporcionados por resultados materiais do trabalho, mas para se alcançar melhor 

compreensão do sentido da própria existência (ibidem, p. 28). 

Consideramos que o conteúdo desse Documento possibilita-nos inferir que uma 

política pública de educação é resultado da consciência dos sujeitos envolvidos de um 

conjunto de fatores humanos, sociais e individuais e que, dependendo do grau de consciência 

alcançada, pode possibilitar ao sujeito desenvolver mais, ou menos, a consciência de si e do 

mundo (PINTO, 2007, p. 33). Isso não significa dizer que a educação dependa exclusivamente 

de elementos cognitivos, pois a consciência de si e do mundo não se reduz ao intelecto.  

A compreensão do sentido da própria existência, se for desenvolvida apenas no 

sentido intelectual, pode ser verbalizada, explicada, mas não há garantia de que ela seja 

―melhor‖ no sentido prático, pois ela pode ser retórica. Compreensões só poderão ser ditas 

―melhores‖ se forem práxis, teoria e prática, ou seja, se puderem ser entendidas e vivenciadas 

na prática social. 

É com base nas situações vivenciadas pelo ser humano, em suas atitudes e emoções 

diante delas, que podemos perceber o quanto ele compreende melhor o sentido da própria 

existência. Esse é um dos motivos da escolha de analisarmos, inicialmente pelo viés da 

fenomenologia, o fenômeno PROEJA com foco na prática discente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Da Prática Pedagógica à Ressocialização Discente do PROEJA 
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Intencionamos, nesta parte de nosso estudo, conceituar as categorias explicativas deste 

trabalho responsáveis pela estrutura do argumento central, que é a possibilidade de práticas de 

ressocialização se realizarem também no contexto escolar a partir do confronto de 

conhecimentos, quando os sujeitos da prática pedagógica – no caso da nossa pesquisa, os 

sujeitos discentes do PROEJA – passam a ter novos ―conheceres, fazeres e sentires‖, pois 

passam a fazer novas leituras do mundo, inclusive do seu próprio mundo, e a realizar 

mudanças de atitudes e emoções em suas vidas (SOUZA, 2007, p. 304). Isso se dá devido a 

capacidades inerentes ao ser humano, ativadas por ações externas e internas. Por mais que 

ensinemos um animal, ele não atingirá a situação de falar e pensar (SARTRE apud REBOUL, 

1988, p. 36), ou seja, ele limita-se à domesticação. Ao contrário, no ser humano há uma 

humanidade que lhe possibilita, além de falar e pensar, reinventar. Como podemos ver até 

Sartre, autor existencialista que prioriza a existência sobre a essência, admite tal humanidade.  

Achamos conveniente fazer um levantamento conceitual de prática pedagógica e do 

termo ―ressocialização‖ partindo da questão da possibilidade humana de aprender, diálogo que 

nos permite articular as dimensões sociais e individuais do ser humano para que fique clara a 

ideia de qual ressocialização e de que prática pedagógica estamos falando. Dessa forma, 

retomaremos alguns conceitos da parte imediatamente anterior a essa, mas evoluiremos na 

questão própria dos aspectos pedagógicos para a ressocialização. 

 

 

2.1. Prática Pedagógica 

 

Inicialmente, no ponto anterior, quando tratamos da educação, destacamos que esse 

conceito dependerá de como se concebe o ser humano e sua relação com o mundo, o que 

mostra a nossa preferência pelas teorias filosóficas da educação. Não queremos, com isso, 

desprezar as teorias sociológicas ou as psicológicas, o que seria uma contradição quanto à 

nossa concepção de ser integral. Nossa preferência decorre da opção que fizemos pela 

fenomenologia-hermenêutica.  

Considerando-se o ser humano um ser multidimensional, ainda assim o processo 

ensino-aprendizagem poderá privilegiar um ou outro aspecto do fenômeno educacional em 

detrimento dos demais. Mizukami (2005) ajuda-nos a compreender isso e nos fala sobre os 

reducionismos que podem ocorrer numa abordagem humanista, em que a relação interpessoal é 

o centro, e a dimensão humana passa a ser o núcleo do processo ensino-aprendizagem. Já na 

abordagem comportamentalista, a dimensão técnica é privilegiada, sendo enfatizados os 
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aspectos objetivos, mensuráveis e controláveis do processo. Isso se dá devido às bases teóricas 

que lhes dão sustentação. Teorias do conhecimento, em que são baseadas as escolas 

psicológicas e de que vêm as tomadas de posições, defendem diferentes processos de como o 

ser humano aprende. Apesar de muitas variações e combinações, podem ser consideradas 

como três características dessas teorias: o primado do sujeito (o nativismo, apriorismo ou 

inatismo); o primado do objeto (o empirismo); e a interação sujeito-objeto (interacionismo) 

que considera a construção contínua do conhecimento (MIZUKAMI, 2005, p. 1-3).  

As teorias filosóficas tratam das necessidades de o ser humano aprender a partir da 

compreensão da natureza humana; as teorias psicológicas nos ajudam a entender como o ser 

humano aprende; e as teorias sociológicas levam em conta a função social desse aprendizado. 

A educação como fato humano, consequentemente, é também fato psicológico-humano e 

social-humano, mas é a pedagogia que se ocupa com a educação e com o processo educativo. 

A palavra ―pedagogia‖ tem origem na Grécia antiga, na associação de dois radicais: 

paidós que significa criança e agogé, condução. Reboul (1988, p. 49) destaca três sentidos de 

pedagogia: arte de ensinar (prática), teoria da educação (teoria) e ciência aplicada (teoria e 

prática). Atualmente, está ultrapassado o debate acerca do dilema entre os que a concebem 

como uma teoria e os que a entendem como uma prática. Contudo, para o senso comum, ainda 

está a pedagogia muito associada à prática: ―Só se aprende a ensinar ensinando‖, costuma-se 

repetir, mas sabemos que não é bem assim. 

Os conceitos de educação e de prática pedagógica dependerão do sujeito/objeto de sua 

preocupação. O ser humano está para a educação assim como a educação está para a prática 

pedagógica. Dessa forma, o sentido de prática pedagógica dependerá de como percebemos a 

educação. As visões empiristas privilegiam mais o mundo; as visão inatistas, o homem; e a 

interacionista tenta uma interação entre ambas. 

A prática pedagógica assume, assim, não somente várias concepções, como também 

várias denominações: prática educativa, prática escolar, prática docente. São muitos os 

elementos que permeiam essa prática e diferentes as relações entre eles. Essas diferentes 

denominações de prática pedagógica refletem uma característica das várias tendências 

pedagógicas: valorizar mais um elemento dessa prática em detrimento dos demais.  

 

 

No campo das múltiplas dimensões da prática pedagógica (professor, aluno, 

metodologia, avaliação, relação professor e alunos, concepção de educação e 

de escola), as características conjunturais e estruturais da sociedade são 
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fundamentais para o entendimento da escola e da ação do professor (SOUZA, 

2005, p.3).  

 

 

A autora acima valoriza o aspecto social em detrimento de outras dimensões que ela 

mesma considera existir, pois sua base teórica é Veiga (1992), que entende a prática 

pedagógica como uma dimensão da prática social, imbuída de contradições e de características 

socioculturais predominantes na sociedade.  

Além de Veiga, outros autores contribuem para o entendimento do significado de 

prática pedagógica. Podemos, assim, dizer que as tendências pedagógicas determinam a noção 

de prática pedagógica, mas elas dependem da concepção de educação e esta, por fim, do 

entendimento que se tem acerca da natureza do ser humano.  Defendemos a ideia de que a 

unificação ser humano-mundo pode orientar para uma prática pedagógica mais coerente com o 

sentido do que é o ―ser humano‖.  

Não podemos negar o peso da prática social, pois são muitos os fatores externos que 

participam da educação, inclusive, e com destaque, a escola. Mesmo que todos eles não 

possam ser considerados favoráveis à educação, poderão ter uma interpretação positiva pelo 

educando – embora o contrário também seja verdadeiro –, ―mas o passo mais importante é do 

próprio educando‖ (RÖHR, 2010, p. 40), por mais que haja pressões externas negativas ou 

positivas. Uma educação que ajude o educando a conhecer-se, a conhecer o mundo e a realizar 

escolhas talvez fosse mais coerente com a sua natureza humana.  

O que nos parece, entretanto, é que as ofertas de educação, por mais que anunciem uma 

preocupação com o ser integral, limitam-se a propostas de um conhecimento de elementos 

externos das ciências; importantes, mas não únicos. 

Poderíamos analisar muitos outros exemplos, se fosse a prática pedagógica em si o 

nosso objeto de estudo, pois se trata de uma categoria explicativa. Como o nosso interesse é 

pela prática pedagógica do PROEJA, traremos somente mais um. 

Hannas e Pereira (2000, p. 24), na obra Nova Prática Pedagógica II, introduzem a 

temática problematizando-a com as seguintes perguntas: ―Será que vou conseguir educar um 

ser que não conheço? E, neste caso, para quê? Será que basta ensinar a ler, escrever, contar, 

trabalhar para que o homem se sinta feliz? Você acredita nisso? Quem aprende isso está feliz?‖  

Achamos pertinente trazer a problematização levantada pelas autoras, pois percebemos 

que há no trabalho delas uma preocupação centralizada no sujeito discente. Acreditamos que 

das respostas a essas perguntas podem nascer práticas pedagógicas no sentido que desejamos 

abraçar, cuja preocupação seja o cuidado com o ser humano e, por conseguinte, com o mundo. 
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Faremos, porém, a seguir, uma pequena revisão das tendências pedagógicas brasileiras. 

Adotaremos Libâneo (2009) que dialoga com a reflexão de Oliveira (2008) acerca da relação 

entre psicologia e educação em confronto com a evolução dos modelos ou tendências 

pedagógicas. Nosso objetivo é tentar mostrar, para uma melhor compreensão, como as práticas 

pedagógicas são influenciadas pelas várias concepções que se têm de ser humano, mundo e 

suas relações.  

 

 

2.1.1. Tendências Pedagógicas Liberais 

 

Libâneo divide as tendências pedagógicas no Brasil em duas vertentes, a liberal e a 

progressista. A pedagogia liberal imputa à Escola a ―função de preparar os indivíduos para o 

desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais‖. Apesar de 

aparentemente democrática, não é isso que na verdade ocorre, pois essa abordagem pressupõe 

que o indivíduo precisa adaptar-se aos valores e às normas vigentes na sociedade de classe, 

através do desenvolvimento da cultura individual. Devido a essa ênfase no aspecto cultural, as 

diferenças entre as classes sociais não são consideradas, pois, embora a escola passe a difundir 

a ideia de igualdade de oportunidades, não leva em conta a desigualdade de condições 

(LIBÂNEO, 2009, p. 29).  

Nessa tendência, percebemos que o destaque é dado a aspectos externos e, mesmo 

existindo referência aos internos (as aptidões), o objetivo último é educar para a sociedade. 

Mas que valores essa sociedade traz? Na maioria das vezes, aspectos apenas intelectuais do 

indivíduo são contemplados, e a prática pedagógica, com base nessa tendência, concentra-se 

nos sujeitos que aparentemente determinam o processo: o professor e o conhecimento. Essa 

perspectiva, ainda segundo o autor, subdivide-se em: liberal tradicional, liberal renovada 

progressista e liberal renovada nãodiretiva.  

A tendência tradicional tem a característica de acentuar o ensino humanístico, de 

cultura em geral, não para atender às necessidades do ser humano integral, mas às do sistema 

capitalista de produção. Ensinar consiste em repassar os conhecimentos do adulto para a 

criança, considerando a capacidade de assimilação da criança idêntica à do adulto, sem levar 

em conta, pois, as características próprias de cada idade. A criança é vista, assim, como um 

adulto em miniatura, apenas menos desenvolvido.  
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Oliveira (2008, p. 126) percebe que é restrito o espaço reservado para a psicologia da 

educação nessa tendência, cuja centralidade é dada ao papel do professor, preocupada que está 

com os conteúdos do saber universal sistematizado e com a necessidade de adequar o 

indivíduo à sociedade vigente. Ela acredita que, numa perspectiva mais humanista, a 

psicologia seria para aconselhar, uma orientação marcadamente clínica; na vertente 

cientificista e objetivista, o psicólogo pode ser um ―orientador vocacional‖, aquele que 

mensura aptidões e inteligência, dando indicações precisas das áreas indicadas e das não 

prescritas (OLIVEIRA, 2008, p. 126).  

Na pedagogia liberal renovada progressista (ou pragmatista), segundo Libâneo, é 

acentuado o sentido da cultura como desenvolvimento das aptidões individuais. A escola 

continua, dessa forma, a preparar o aluno para assumir seu papel na sociedade, adaptando as 

necessidades do educando ao meio social, por isso ela deve imitar a vida. Se, na tendência 

liberal tradicional, a atividade pedagógica estava centrada no professor, nesta, por defender a 

ideia de ―aprender fazendo‖, está centrada no aluno. Ela valoriza as experiências, a pesquisa, 

a descoberta, o estudo do meio natural e social, levando em conta os interesses do aluno. 

Como pressupostos de aprendizagem, aprender é descobrir, é uma autoaprendizagem, sendo o 

ambiente apenas um meio estimulador. Dessa forma, o aluno só retém aquilo que se incorpora 

à sua atividade, através da descoberta pessoal, e o que é incorporado passa a compor a 

estrutura cognitiva para ser empregado em novas situações. Isso, para Piaget, é a tomada de 

consciência. Apesar do deslocamento da atenção do sujeito docente para o discente, Libâneo 

destaca que essas ideias escolanovistas não trouxeram maiores consequências, pois 

esbarraram na prática da tendência liberal tradicional (LIBÂNEO, 2009, p. 22). 

Oliveira (2008) vê na pedagogia liberal renovada progressista, que busca trazer a vida 

externa para o interior da escola e se preocupa com a aprendizagem ativa do educando, uma 

aproximação da psicologia com a pedagogia, pois o psicólogo precisa conhecer os conteúdos 

da pedagogia, passando então a observar e pesquisar o comportamento e o processo de 

aprendizagem. Marcada pelo ideário piagetiano, essa prática psicológica escolar preocupa-se 

com escalas, testes de prontidão e com a avaliação da aprendizagem (OLIVEIRA, 2008, p. 

126). 

A aproximação com a psicologia é acentuada na tendência liberal renovada não diretiva. 

Libâneo entende que, nessa tendência, o papel da escola é voltado para a formação de 

atitudes; assim, a escola deve estar mais preocupada com os problemas psicológicos do que 

com os pedagógicos ou sociais. Todo o esforço volta-se para estabelecer um clima favorável a 

uma mudança dentro do indivíduo para que haja uma adequação pessoal ao ambiente. 
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Aprender, nesse sentido, é modificar as próprias percepções, mas só se aprende o que estiver 

ligado a essas percepções. O papel do indivíduo ganha destaque, pois a aprendizagem ocorre 

pela relevância do aprendido em relação ao ―eu‖. Aspecto que põe em xeque a avaliação 

escolar tradicional e privilegia a autoavaliação. A função do professor é a de um facilitador 

que se empenha em sensibilizar o discente a formar sua personalidade através de vivências de 

experiências significativas que lhe permitam desenvolver características inerentes à sua 

natureza. Carl Rogers é o inspirador dessa tendência (LIBÂNEO, 2009, p. 28). 

Oliveira (2008, p.126) confirma que os psicólogos e orientadores educacionais 

encontram, nessa tendência, um espaço ampliado. Há preocupação com problemas 

psicológicos e com o estabelecimento de um clima de mudança interna do indivíduo 

caracteristicamente existencial-humanista. Todos os profissionais que atuam na escola 

propõem-se como ―facilitadores de aprendizagem‖ rogerianos, esmaecendo-se os contornos e 

as especificidades profissionais de cada um. 

Para Libâneo (2009), apesar de essa tendência pedagógica preocupar-se com o 

indivíduo, o objetivo principal ainda continua sendo o da tendência liberal tradicional: adaptar 

o ser à sociedade. Contudo, mesmo Rogers sendo um terapeuta e baseando-se nas suas 

experiências como tal, percebemos a sua preocupação com a liberdade do ser humano no 

sentido de ser autônomo, o que implica ser responsável pelas suas escolhas. Se há algum valor 

a se adaptar, consideramos que são aqueles que a própria condição humana estabelece: os de 

ser relacional, inconcluso e criativo, que também dizem respeito ao ser humano no mundo. 

Tais valores demandam do ser humano determinadas atitudes, e ele é livre para escolhê-las, 

mas elas lhe acarretam consequências. Segundo Quintás (2004, p. 255), há vários graus de 

liberdade, sendo o mais baixo o de escolher o que lhe é mais agradável. Ou seja, o grau mais 

alto de liberdade implica o esforço de pensar para além de si mesmo. Esse não é o princípio 

do liberalismo. 

Além disso, Rogers (2009) considera cinco condições para a aprendizagem 

significativa: o contato com os problemas que despertam o ser humano a aprender; a 

autenticidade do professor, ou seja, que suas ações sejam coerentes com o seu discurso; 

aceitação e compreensão do aluno pelo professor tal como ele é; os recursos disponíveis para 

a aprendizagem não devem ser impostos, mas postos à disposição dos estudantes, pois os seus 

principais recursos são interiores; a confiança do professor na tendência autorrealizadora de 

seus alunos. Todas essas condições relacionam-se à aprendizagem em terapia, mas as 

seguintes são referentes exclusivamente ao ensino-aprendizagem. A participação do estudante 
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em conferências, palestras e exposições sobre determinados assuntos que são impostos 

poderia ser parte da experiência se fosse desejada, implícita ou explicitamente, pelos 

estudantes. Dessa forma, as exigências relativas a muitas situações da vida fariam parte dos 

meios que o professor proporciona. O próprio aluno passa a concluir que não pode seguir um 

curso de engenharia sem conhecimentos matemáticos. Exigências estabelecidas não pelo 

professor, mas pela vida (ROGERS, 2009, p. 329-335). 

Rogers (2009) reconhece a sua orientação afastada dos hábitos educacionais e das 

tendências pedagógicas correntes. Destaca que ela tem vantagens na realização de 

determinados objetivos, mas não de outros pela própria organização da sociedade, destacando 

três importantes questões: poderemos permitir aos estudantes que entrem em contato com os 

problemas reais? (de uma forma geral, a sociedade preserva os jovens dos problemas reais); 

podemos permitir que o conhecimento se organize no e pelo indivíduo, em vez de ser 

organizado para o indivíduo? (professores, educadores, pais e dirigentes nacionais insistem 

que os alunos devem ser guiados); queremos nos opor à corrente violenta que procura fazer da 

educação um treino para o conhecimento meramente factual? (da forma como somos 

ensinados, parece que todos devem aprender os mesmos fatos da mesma maneira) (ROGERS, 

2009. p. 338). 

A proposta de Rogers preocupa-se com o sentido da existência do ser humano no 

mundo: o de desenvolver os valores especificamente humanos a partir de si na relação com o 

meio.  

Dando continuidade à apresentação, lembramos que, para Libâneo, a tendência liberal 

tecnicista vem comprovar o objetivo maior das tendências liberais: atuar na manutenção do 

sistema capitalista. Portanto, articula-se com o sistema produtivo, gerando não somente 

psicológica como intelectualmente sujeitos ―competentes‖ para o mercado de trabalho, e é 

essa a função da Escola. Para isso, emprega a ciência da mudança de comportamento, ou seja, 

a tecnologia comportamental baseada na teoria de aprendizagem Estímulo-Resposta, 

conhecida como aquela que enfatiza a repetição, o hábito, pois crê que aprendemos por 

imitação. O professor funciona como uma ponte entre o aluno e o conhecimento. A figura de 

Skinner está associada a essa tendência por utilizar-se dos princípios behavioristas de 

condicionamento. Além dele, contribuem com essa tendência Gagné, Bloom e Mager 

(LIBÂNEO, 1985, p.23).  

Oliveira (2008) destaca, ainda, nessa tendência, Albert Bandura, psicólogo social 

americano, autor da teoria que defende a aprendizagem social como a capacidade de 

reproduzir um comportamento observado (OLIVEIRA, 2008, p. 126). 
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2.1.1. Tendências Pedagógicas Progressistas 

 

As tendências pedagógicas progressistas formam outro bloco que, segundo Libâneo, 

partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades 

sociopolíticas da educação. São elas: a tendência progressista libertadora, a tendência 

progressista libertária e a tendência progressista crítico-social dos conteúdos. 

As duas primeiras tendências desse bloco progressista têm em comum a defesa da 

autogestão pedagógica e o antiautoritarismo. A primeira, também conhecida como a 

pedagogia de Paulo Freire, vincula a educação à luta e à organização de classe do oprimido. 

Não é próprio na pedagogia libertadora falar do ensino escolar, pois sua marca é a atuação não 

formal, contudo professores e educadores engajados no ensino escolar vêm adotando 

pressupostos dessa pedagogia. Nessa vertente progressista, entende-se educação geral como 

atividade em que professores e alunos, mediatizados pela realidade que aprendem e da qual 

extraem o conteúdo da aprendizagem, atingem um nível de consciência dessa mesma 

realidade, a fim de nela atuarem, num sentido de transformação social. Paulo Freire acreditava 

que o conhecimento não é suficiente se, ao lado e junto deste, não se elabora uma nova teoria 

do conhecimento e se os oprimidos não podem adquirir uma nova estrutura do conhecimento 

que lhes permita reelaborar e reordenar seus próprios conhecimentos e apropriar-se de outros 

tantos (LIBÂNEO, 2009, p. 33-35).  

Concordamos com Freire (2007, p. 45) quando diz que o saber mais importante para o 

oprimido é saber-se na condição de oprimido para poder se libertar da exploração política e 

econômica. O oprimido, claro, é a parte mais frágil desse processo, no entanto é preciso 

investigar sobre a opressão não somente externa, mas interna, quando o ser oprimido, por não 

entender a sua condição, passa a oprimir-se e a também oprimir outros seres, a reduzir os 

sujeitos à condição de objetos tanto quanto os manipuladores (opressores) (QUINTÁS, 2004). 

Nesse aspecto, o problema passa a não ter apenas o caráter social, político e econômico, pois 

se liga também a questões da autonomia do ser. 

A tendência freireana tem como pressuposto de aprendizagem a motivação a partir de 

uma situação-problema; por isso é chamada de ―educação problematizadora‖ e defende a 

análise crítica, envolvendo o exercício da abstração, pelo qual se procura alcançar, por meio 

de representações da realidade concreta, a razão de ser dos fatos. Nesse sentido, aprender seria 

um ato de conhecimento da situação real vivida pelo educando, e só tem sentido se resulta de 

uma aproximação crítica dessa realidade. Portanto, o conhecimento ao qual o educando chega, 
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deve levá-lo a responder à situação de opressão vivida ―pelo processo de compreensão, 

reflexão e crítica‖ (LIBÂNEO, 2009, p.35). A dialogicidade também é pressuposto básico 

para a aprendizagem, contudo Freire (2007, p. 91) é enfático ao dizer que não há diálogo entre 

oprimidos e opressores porque não há amor. Quintás (2004) caminha para esse entendimento 

quando diz que não há diálogo quando se reduzem sujeitos a objetos. 

Nessa tendência, a psicologia educacional começa a preocupar-se efetivamente com as 

noções de autonomia e relações de poder/autoridade. Os estudos sobre a cognição, em relação 

principalmente à reflexividade e à crítica, ganham corpo. Considera-se ainda que é o primeiro 

momento em que se pode aplicar à psicologia da educação, a seus estudos e práticas, a 

denominação ―histórico-social‖. Destaca-se também a valorização das pesquisas e obras 

brasileiras em detrimento dos modelos e estudos apenas importados (OLIVEIRA, 2008, p. 

126). 

Nossa proposta de análise filia-se a essa tendência por considerarmos que os seres 

humanos têm necessidade e possibilidade de organizar seus próprios conhecimentos. Não 

estamos aqui defendendo o autodidatismo, mas sim confirmando a nossa confiança no ser 

humano.  

Acreditamos que o sentido de realidade que traz Quintás enriquece a compreensão de 

Freire. O autor defende a necessidade de pensar com rigor como base para uma ação criativa 

que inclui não só a dimensão racional e diz que ―pensar com rigor é fazer jus às diversas 

realidades‖. Ele distingue três diferentes formas de realidades: os objetos, os âmbitos e os 

sujeitos. Os objetos podem ser pesados, medidos, situados. Os âmbitos não são meros objetos, 

pois oferecem possibilidade para nós agirmos de forma criativa, e os sujeitos são âmbitos de 

realidade com um grande poder de iniciativa, que lhes permite tomar decisões lúcidas e livres, 

fazer projetos, produzir obras literárias e artísticas... (QUINTÁS, 2004, p. 50-52). O ser 

humano que não exerce a sua função de sujeito está reduzido à condição de objeto no mundo, 

de oprimido, mas também o opressor, ao contribuir para essa redução, termina por também 

reduzir a sua própria realidade em objeto. 

Simpatizamos com essa tendência por duas razões: por ela se colocar do lado daqueles 

que estão em desvantagem nas questões concretas da vida e por ela ampliar-se na perspectiva 

da autonomia do ser humano, embora não nos possamos esquecer dos opressores, pois eles 

também precisam ser educados. 

Já a pedagogia progressista libertária, além de acentuar a conotação política do 

movimento anterior, que pressupõe que somente o conhecimento vivido pelo educando é 

incorporado e utilizado em situações novas, por isso o saber sistematizado só terá relevância 
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se for possível seu uso prático, enfatiza a aprendizagem informal, via grupo, e nega toda 

forma de repressão, visando favorecer o desenvolvimento de pessoas mais livres (LIBÂNEO, 

2009, p. 36). Nessa perspectiva, questionam-se fortemente os conteúdos transmitidos pela 

escola e a necessidade da existência da própria escola ante as desigualdades sociais e a sua 

manutenção alimentada pela escola. 

Por fim, a tendência progressista crítico-social dos conteúdos, ao contrário das duas 

últimas progressistas, da libertadora e da libertária, acentua a primazia dos conteúdos no seu 

confronto com as realidades sociais. Valoriza os conteúdos do saber sistematizado de forma 

ativa. A atuação da escola consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e suas 

contradições, fornecendo-lhe um instrumental, por meio da aquisição de conteúdos e da 

socialização, para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade 

(LIBÂNEO, 2009, p. 43).  

O princípio dessa pedagogia é a aprendizagem significativa, que considera que o 

aprendizado ocorre a partir do que o aluno já sabe, associado ao novo conhecimento, mas só 

se realiza no momento da síntese, isto é, quando o aluno supera sua visão parcial e confusa e 

adquire uma visão mais clara e unificadora. Ou seja, no confronto entre os saberes erudito e 

popular alternam-se os processos em que o aprendiz continua com o seu saber, acrescenta 

novos saberes ao que já sabia, rompe com antigos ou com os novos saberes. Esse processo 

semelhante ao que Souza (2007) denominou ressocialização.  

As tendências pedagógicas progressistas tendem a preocupar-se mais com os aspectos 

ligados às necessidades do homem e não somente aos interesses da sociedade; por isso a 

preocupação com a realização do ser estudante e com os conteúdos a serem ensinados. 

Contudo, ainda são pouco destacadas as necessidades do ser humano no que se refere aos 

conteúdos não instrumentais que favorecem a reinvenção.  

Daí porque, ao realizarmos a pesquisa sobre o PROEJA em busca de trabalhos que 

abordassem a prática pedagógica, observamos que, apesar de os trabalhos, por questão 

didática, serem apresentados em determinado grupo temático ou classificados de acordo com 

o enfoque maior dado ao assunto, todos eles tratavam da prática pedagógica. Ou seja, um 

trabalho que enfoca fundamentos filosófico-epistemológicos do PROEJA: o trabalho como 

princípio educativo, formação de professores, do currículo, da história, da política e da própria 

prática pedagógica; eles eram classificados como trabalhos dessas áreas, mas, se 

considerarmos a prática pedagógica segundo Souza (2007), poderemos verificar que a 

formação de professores diz respeito ao sujeito docente; o currículo, ao sujeito 

epistemológico; e a história e a política, ao sujeito gestor.  
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Mesmo considerando os vários sujeitos envolvidos no processo pedagógico, apesar de 

nem sempre citá-los explicitamente, AGUIAR (2006), BATISTA NETO & SANTIAGO 

(2006), BEHRENS (2005) e CUNHA (1998) centram os estudos na prática pedagógica 

docente. Isso não se dá por acaso. Segundo Batista Neto (2006), a formação de professores e a 

prática pedagógica constituem dois domínios do campo educacional que têm conhecido 

grande interesse e vigor nas últimas décadas. Destaca-se, desde 1980, a formação de 

professores, devido à preocupação dos países capitalistas com os baixos resultados obtidos 

por alunos na educação básica em avaliação internacional. Isso tem sido visto como 

decorrente, principalmente, da má qualidade da formação dos professores. Para alguns 

estudiosos, essa é uma ―controvertida conclusão, que levou a uma preocupação social com a 

qualidade de sua formação e também a concentrar a questão da qualidade da educação no 

sujeito professor [...]‖ (BATISTA NETO & SANTIAGO, 2006, p. 11).  

Aguiar (2004), ao investigar a formação contínua docente como elemento de 

construção da sua identidade, destaca a formação como inerente ao próprio sujeito, que se 

assenta num processo de ser; para Freire (2007), ―ser mais‖, através de sua história de vida, 

num processo de ir sendo. Portanto, processo coletivo, mais marcadamente individual devido 

ao fato de as mudanças de posturas e atitudes serem inerentes ao indivíduo. Acreditamos que 

as posturas às quais a autora se refere em seu trabalho são as emoções. Assim, a nossa postura 

poderá ser de coragem ou medo, confiança ou desconfiança, fidelidade ou infidelidade, e 

assim por diante. 

Souza (2007), também preocupado com a formação de professores, desenvolveu alguns 

elementos para uma reflexão pedagógica sobre os novos desafios da educação pós-moderna. 

Em sua produção, destaca-se o sentido de prática-pedagógica, que ele chama de práxis 

pedagógica, ação coletiva, com finalidades e objetivos específicos assumidos pelos seus 

sujeitos, fenômeno que ocorre de forma organizada e intencional em um tempus e um locus da 

educação escolar ou não escolar que busca garantir condições objetivas e subjetivas para o 

crescimento humano (2007, p.15).  

 

 

Então, de modo especial, uma análise da práxis pedagógica escolar deve nos 

levar a examinar o polo da complexidade professor, da complexidade aluno, 

da complexidade conhecimento em suas inter-relações no interior de uma 

instituição, representada pelo polo da complexidade gestor, que se organiza a 

partir de um contexto econômico, social, político, institucional e interpessoal 

que pode ser caracterizado de diversidade cultural ou pluriculturalidade com 
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determinados desejos, intencionalidades, objetivos e finalidades claramente 

definidos, permeados pela afetividade (ibdem, p. 200). 

 

 

Essa concepção de prática pedagógica parece-nos a mais coerente com a filosofia que 

abraçamos, pois todos os sujeitos da prática pedagógica, por mais que se sintam educados, 

estão em processo de ressocialização. Souza liga-se à tendência progressista libertadora. Ele 

não se limita ao campo político-social. Amplia o seu olhar aos conteúdos propriamente 

educacionais que dizem respeito à compreensão de nós próprios, dos outros e do mundo; aos 

conteúdos operativos ligados às atitudes de projetar intervenções do âmbito pessoal ao 

internacional. Assim, os conteúdos instrumentais das linguagens verbais, matemáticas e 

artísticas, científicas que não se constituem prioridades são tão importantes quanto os demais; 

portanto, ele acredita na possibilidade de a ressocialização se dar também através da escola, 

conforme veremos a seguir. 

 

 

2.2. Noção de Ressocialização 

 

De acordo com Freire (1989, p. 9), que pensa a educação de adultos como um ato 

político e um ato de conhecimento, por isso um ato criador, a leitura do mundo precede a 

leitura da palavra e a posterior leitura da palavra não prescinde da continuidade da leitura do 

mundo, pois linguagem e realidade se prendem dinamicamente. Dessa forma, para o autor, há 

uma dependência entre ler e escrever o mundo e ler e escrever a palavra, que seria uma 

releitura do mundo a partir da própria experiência nele. Para o professor pernambucano, ler e 

escrever a palavra é recriar e reviver o mundo, e escrever o mundo é mudá-lo e estar em 

contato com ele. Compreendamos ler e escrever, aqui, nos seus diferentes níveis, não somente 

no inicial. 

A partir dessa compreensão de Freire, Berthoff (1990, p. XX) destaca dois conceitos 

utilizados por ele: ―reinvenção‖ e ―recognição‖. Ela entende que a reinvenção é o trabalho da 

mente ativa; assim, a reivenção depende da recognição. Souza compreende o processo de 

recognição e reinvenção como princípio da ressocialização, responsáveis, pois, pelas 

transformações nas formas de pensar, agir e se emocionar. Assim, a recognição seriam as 

mudanças nas formas de pensar, de compreender a si mesmo, aos outros, o mundo; e a 

reinvenção seriam as mudanças nas emoções e nas formas de agir. 
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A ressocialização, nesse sentido, não é apenas para os inadaptados socialmente. Ela se 

dá depois da primeira infância, quando ocorre a socialização, e perdura ao longo da vida 

devido à característica de inconclusão do ser humano.  

Portanto, segundo Souza (2007), os saberes desenvolvidos na prática pedagógica 

escolar ou não escolar podem contribuir de maneira significativa com a ressocialização de 

crianças, jovens e adultos que participam de organizações sociais, que iniciem sua 

escolarização ou a retomem, pois é a ressocialização enquanto processo de recognição e 

reinvenção que garante a educação ao longo da vida.  

Ao buscar outros teóricos que pudessem dialogar com Souza (2007) sobre o sentido de 

ressocialização, chegamos a Durkheim, um dos primeiros estudiosos a conceituar a 

socialização. Ele toma por base toda uma perspectiva das ciências naturais de observação, 

valorizando muito mais o objeto do que o sujeito; portanto, valorizando mais a sociedade do 

que o próprio indivíduo.  

Durkheim (1999), autor da modernidade, contribui com essa discussão trazendo para o 

palco dos estudos científicos questões humanas tratadas antes pela filosofia e pelo senso 

comum. Numa perspectiva positivista, estruturalista, ele propõe o tratamento dos fatos sociais 

como coisas, ou seja, propõe um método, supondo promovê-los à categoria de fenômenos 

naturais tão estudados na época. (DURKHEIM, 1999, XVII).  

A valorização do social como elemento externo ao indivíduo e a compreensão de que, 

como duas forças contrárias, se opunham, levam-no a acreditar numa consciência coletiva 

como uma espécie de censura moral cujo poder de coerção atingiria uma consciência 

individual como um duelo entre dois inimigos, um deles desprovido de armas, mas perigoso, o 

indivíduo. A educação seria a grande arma que produziria o social. A socialização se daria na 

infância, e os intermediários seriam os pais e os mestres (DURKHEIM, 1999, p. 2-6).  

Nessa direção, ao isolar o fenômeno social, deixando clara a sua diferença do 

fenômeno orgânico e do fenômeno psíquico, é clara a tentativa de caracterizar as relações 

humanas como fato exclusivamente social, contrapondo-se ao individualismo, mas, de certa 

forma, colocando-se num outro extremo. Não obstante, ao usar expressões que consideram o 

ser individual, ele raramente vence o social. 

 

 

[...]; pois a palavra social só tem sentido definido com a condição de designar 

unicamente fenômenos que não se incluem em nenhuma das categorias de fatos 

já constituídos e denominados. Eles são, portanto, o domínio próprio da 

sociologia. É verdade que a palavra coerção, pela qual os definimos, pode vir a 
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assustar os zelosos defensores de um individualismo absoluto. Como estes 

professam que o indivíduo é perfeitamente autônomo, julgam que o 

diminuímos sempre que mostramos que ele não depende apenas de si mesmo. 

Sendo hoje incontestável, porém, que a maior parte de nossas idéias e de nossas 

tendências não é elaborada por nós, mas nos vêm de fora, elas só podem 

penetrar em nós impondo-se; eis tudo o que significa nossa definição. Sabe-se, 

aliás, que nem toda coerção social exclui necessariamente a personalidade 

individual (DURKHEIM, 1999, p. 4).  
 

 

Notamos a força que é atribuída pelo autor ao social quando acredita ser incontestável 

que a maior parte de nossas ideias e de nossas tendências vêm de fora e não de nós mesmos. 

De que isso acontece, não duvidamos, pois, ao nascermos, já encontramos um mundo em 

construção. Contudo, apesar de percebermos a grande pressão desse mundo sobre nós desde a 

infância, não é menos verdade que devamos reajamos com grande intensidade. Se assim não 

fosse, a autonomia individual seria praticamente nula, e a socialização se daria apenas na 

infância por seres considerados socializados, os adultos, representantes da pressão social.  

Identificamos nessa compreensão a pedagogia como uma arma, pois o meio que 

permite educar é o que permite dominar e manejar os educandos (REBOUL, 1988). 

O conceito de socialização, apesar de ser moderno, não é o mesmo, nem na própria 

modernidade. Destacamos as compreensões dos autores clássicos da modernidade, Durkheim e 

Simmel, e do pós-moderno, Norbert Elias, para, a partir de suas concepções de socialização, 

balizar o entendimento que tem Souza (2007) de ressocialização. Frisamos que não é de nosso 

interesse fazer um estudo aprofundado sobre o assunto, mas situar o leitor na questão.  

Embora Marx, Weber e Durkheim sejam considerados fundadores das ciências sociais, 

Simmel, autor de Questões fundamentais da sociologia, obra conhecida como pequena 

sociologia, cada vez mais ganha a consideração de estudiosos pelo seu trabalho (CASTRO, 

2006). Muito do que ele escreve transita pela filosofia, sociologia, história, psicologia, 

economia e antropologia. Sua sociologia é da interação e da subjetividade, da relação sujeito e 

objeto (TEDESCO, 2006). Sua compreensão sobre a relação do homem com a ciência é 

divergente da maioria dos autores de sua época, como podemos perceber no fragmento a 

seguir. 

 

 

Com base nas condições e nas necessidades práticas, nossa inteligência, 

vontade, criatividade e os movimentos afetivos, elaboramos o material que 

tomamos do mundo. De acordo com os nossos propósitos, damos a esses 

materiais determinadas formas, e apenas com tais formas esse material é usado 

como elemento de nossas vidas. Mas essas forças e esses interesses se liberam, 

de um modo peculiar, do serviço à vida que os havia gerado e aos quais 
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estavam originalmente presos. Tornam-se autônomos, no sentido de que não 

se podem mais separar do objeto que formaram exclusivamente para seu 

próprio funcionamento e realização. Por exemplo, todo conhecimento parece 

ter um sentido na luta pela existência. Saber o verdadeiro comportamento das 

coisas tem uma utilidade inestimável para a preservação e o aprimoramento da 

vida. Mas o conhecimento não é o mais usado a serviço dos propósitos 

práticos: a ciência tornou-se um valor em si mesma. Ela escolhe seus objetos 

por si mesma, modela-os com base em suas necessidades internas, e nada 

questiona para além de sua própria realização (SIMMEL, 2008, p. 61). 
 

 

Percebemos que a preocupação do autor ultrapassa as questões do conhecimento, 

penetrando em campo para além da capacidade cognitiva.  

Tedesco (2006) nos chama a atenção para o início dos seus estudos sobre a obra de 

Simmel ao comentar com colegas o fato de o autor ser pouco traduzido para o português e 

lido. Eles consideram, de forma predefinida e preconceituosa, que isso se devia  à ênfase que 

Simmel dava ao sujeito, à intersubjetividade, ao cotidiano, ao perspectivismo e ao 

ralacionismo na sua consideração sobre o conhecimento histórico; que isso era decorrente de 

sua perspectiva psicológica em detrimento da sociológica, o que o caracterizava como um 

autor ligado ao conhecimento pós-moderno, à fenomenologia. (TEDESCO, 2006, p. 7). 

Contudo, o estudioso da obra simmeliana atribui a inserção tardia de Simmel na 

universidade, além do fato de Weber e Durkheim o considerarem filósofo de grande talento, 

mas não especialista em sociologia, ao antissemitismo que se desenvolveu na Alemanha.  

Diferentemente de Durkheim, Simmel considerava a interação entre os indivíduos 

como forma de socialização. As condições individuais entrariam no mesmo palco das 

culturais, também protagonizando. A autonomia do indivíduo é desenvolvida de forma 

racional e por motivações internas. O processo não seria restrito à infância, podendo o ser 

humano se socializar enquanto houver interação; assim seriam vários processos. 

Elias, autor de Sociedade dos indivíduos, bebe nas concepções simmelianas para 

desenvolver seus estudos. Tenta mostrar não um antagonismo, mas as duas faces de uma 

mesma moeda: indivíduo/sociedade, humanidade. Não nega a potencial maleabilidade das 

funções mentais da criança e a sua necessidade de ser amparada, estimulada e ensinada pelos 

mais velhos, que contribuem para mais processos de socialização, mas considera que, ao se 

desenvolver, a criança mostra respostas próprias aos processos, à socialização, e isso perdura 

por toda a sua existência (ELIAS, 2008, p. 27). 

Estudando o processo, Elias percebeu, diferentemente de Durkheim, que as reações da 

sociedade ao indivíduo variavam em diferentes momentos. Portanto, o que poderia ser 
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considerado vergonhoso para uma determinada geração, poderia não o ser para outra e vice-

versa. Hoje, isso nos parece mais claro. Se analisarmos a questão extrema da escravidão, 

poderemos perceber como há uma infinidade de outras tantas escravidões em diferentes níveis. 

A situação de não possuir escravos, em determinado momento da história, já posicionou o 

homem socialmente aquém, porém, nos dias de hoje, aquele que escraviza é considerado um 

criminoso.  

Dessa forma,  

 

 

...os processos de socialização envolvem um ser humano individual (todo um 

espectro de experiências, posicionamentos, saberes, estruturas emocionais, 

capacidades cognitivas); suas interações, comunicações e atividades no meio 

social em que vive (relações familiares, escolares, interações com outras 

crianças, meios de comunicação de massa, religião etc.); bem como as 

distinções sociais que podem se manifestar em todas essas relações (sua 

pertença racial, de gênero, de estratificação social etc.). Essas dimensões 

devem ser tratadas, em seu conjunto ou em suas particularidades, segundo 

uma perspectiva sociológica, de acordo com um modelo ―reflexivo‖ de 

socialização, que permite analisar como os indivíduos desenvolvem 

necessidades, capacidades, competências do agir, interesses e qualidades 

pessoais em tensão com as regras, expectativas e costumes sociais. Nesses 

processos estão em jogo aspectos multidimensionais objetivos e subjetivos, 

isto é, os processos do desenvolvimento da identidade e as comunicações e 

interações com o outro (GRIGOROWITSCHS, 2008, p. 5). 
 

 

A socialização, segundo Souza (2007), segue a mesma concepção de socialização de 

Simmel e Elias, porém ele passa a chamar de ressocialização as etapas que começam na 

segunda infância. Para Souza (2007), a socialização aconteceria no período em que o 

indivíduo estaria sob uma maior influência da sociedade, ou seja, na primeira infância, 

quando as capacidades individuais de desenvolvimento social são mais evidentes, flexíveis, 

tornando o ser mais apto a aprender. Já a ressocialização seria o processo que se dá quando, 

por conta das diversas capacidades já desenvolvidas, o indivíduo tem um maior poder de 

intervenção no processo de socialização. Esse processo, sendo inconcluso, não teria fim, isto 

é, ocorreria durante o resto da vida do ser humano. Isso não significa que na fase da 

socialização o ser humano não interviesse no processo com suas peculiaridades, nem que, na 

ressocialização, o indivíduo já não mais precisasse das intervenções externas ou ficasse imune 

a elas. Se fosse assim, o abismo entre o indivíduo e a sociedade, combatido por Elias (2008, p. 

17), existiria no próprio indivíduo. Ora seria só ação externa, ora seria só ação interna. 

É comum o termo ressocialização ser usado no sentido de adaptação, readaptação, 

reintegração ou até mesmo socialização, ligado a um forte componente disciplinador, 
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transformador de comportamentos indesejáveis em desejáveis: ―socializar a criança 

indisciplinada‖, ―ressocializar o menor infrator‖, ―ressocializar o preso‖, ―ressocializar 

doentes‖, ―ressocializar idosos‖. 

 

 
Socialização ou Ressocialização? Este debate sobre a socialização escolar 

comporta, igualmente, uma reflexão crítica sobre a noção de «ressocialização» 

que encontramos, cada vez com maior frequência, no vocabulário de senso 

comum dos gestores políticos dos sistemas escolares relativamente aos alunos 

mais desencantados e desinteressados da escola. Este vocábulo psicossocial 

pouco explícito, saído do sector de ajuda à juventude através da literatura 

prisional, alarga a sua presença ao setor do emprego, como aos setores mais 

deserdados da escola, aqueles onde reinam as dúvidas mais importantes 

quanto à função escolar (VIENNE, 2005, p. 644). 

 

 

Não resta dúvida de que o sentido da palavra ressocialização, presente não somente na 

literatura jurídica, médica e escolar como também na relacionada aos setores de trabalho, 

pressupõe que a pessoa não esteja inserida na sociedade e haja esforços para reintroduzi-la no 

meio social. Nesse sentido, seria uma espécie de tratamento. Concebido dessa forma, que 

forças atuariam nessa pessoa para reconduzi-la à sociedade? Forças externas? Forças internas? 

As duas? E o que ocasionou a exclusão do indivíduo da sociedade? Vejamos que, mesmo se 

tomarmos o termo no sentido restrito, teremos situações externas que sofrem ressignificação 

no interior do indivíduo. Não é o que ocorre também com todas as pessoas, 

independentemente de estarem privadas do convívio social, desencantadas, desinteressadas, 

doentes ou mesmo banidas pela sociedade? Em outras palavras, a ressocialização, mesmo no 

sentido restrito, deveria levar em conta fatores internos e externos ao indivíduo, mas parece 

que não é o que ocorre. Tenta-se de formas, até mesmo não tão ressocializadoras, como 

castigos e prisões, que ações externas ressocializem aqueles que deixaram de ser sócios. 

Apesar de não ser essa a conotação de ressocialização à qual nos referimos, podemos perceber 

o importante papel da educação e da escola, para pelo menos esclarecer as dúvidas quanto à 

função própria da educação.  

Há certo consenso de que vivemos numa crise de valores, a famosa crise dos 

paradigmas, numa situação em que padrões emergem de origens e em sentidos variados. 

Segundo Souza, essa crise é de caráter geral e generalizada tanto no que diz respeito às 

tradicionais religiões ocidentais (antigas e modernas) quanto às ideologias iluministas, liberais 

e socialistas devido à diversidade de interpretações e versões que cada corrente recebe 

(SOUZA, 2007).  
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Os vários questionamentos que marcam a chegada do novo milênio são de diferentes 

formas, atingem as várias regiões do mundo, a todas as instituições e conceitos, atuam em 

todos os domínios, inclusive no econômico e político. Não podem, pois, ser considerados 

apenas nos aspectos da política mundial e das incertezas econômicas, nem como decorrentes 

das várias formas de pensar, mas também como frutos das rápidas transformações da vida do 

homem, dos sujeitos e das sociedades onde ocorre esse fenômeno (Souza, 2007, p. 46-47). 

Das cinco produções sobre a ressocialização relacionadas à EJA que encontramos no 

Banco de Teses e Dissertações da CAPES, no período entre 2007 e 2009, apenas um trabalho 

de mestrado, produzido na UFPE (SERGIO, 2009), traz o conceito de ressocialização com 

base em Souza (2007), que a define, conforme consideramos, em sentido amplo, a partir da 

infância e ao longo de toda a vida, como processo de recognição e reinvenção que possibilita a 

humanização do sujeito. Quando isso não ocorre, Souza considera que há a subalternização, 

uma forma de domesticação. Os demais trabalhos (CAMPESTRINI, 2007; GOMES, 2008; 

ZANIN, 2008; JULIÃO, 2009) tratam ressocialização de forma restrita, com o sentido 

específico de reeducação, reinserção, readaptação ou reintegração social.  

A recognição é o processo que envolve as mudanças da forma de pensar e a reinvenção, 

o que envolve as transformações que mudam as nossas formas de sentir e agir. A finalidade da 

ressocialização é, então, a humanização. Durante a primeira infância, há a socialização, mas 

ela não é suficiente para o homem ao longo da vida. Os processos que se seguem a essa 

primeira fase é que podem ser considerados ressocialização, mas se humanizarem. (SOUZA, 

2007, p. 302-303). 

É no processo de recognição que estabelecemos a seguinte categoria analítica: 

―confronto de saberes‖. Conforme Souza,  

 

um novo saber é construído a partir do confronto entre os saberes que uma 

pessoa já possui e outras informações, concepções e pensamentos. Esse 

confronto provoca conflitos sociocognitivos que possibilitam a desconstrução 

das ideias anteriores e a construção de uma outra compreensão do assunto em 

debate. A esse processo se dá o nome de recognição. A recognição é uma 

dimensão da reinvenção permanente que o ser humano tem que fazer de si 

mesmo (SOUZA, 2000, p. 21). 
 

 

De acordo com esse teórico, há três atitudes possíveis ante as novas informações que 

são apresentadas das diferentes áreas do conhecimento: uma primeira atitude seria a de um 

diálogo de conhecimentos ou de saberes (diálogo intercultural), um tipo de negociação entre os 

saberes que já se possuem com as novas informações recebidas. 
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[…] As novas informações são confrontadas com os saberes adquiridos 

anteriormente e acontecem entre eles combinações híbridas. Ocorre, então, uma 

análise e uma reflexão sobre as informações novas e os seus saberes 

anteriormente construídos. A comparação entre eles vai possibilitar-lhe novas 

formulações. Essas conformam uma maneira nova de conhecer e novos 

saberes. Passa-se, então, a ver as coisas já conhecidas de outra forma e outra 

compreensão se estabelece. Realiza-se, assim, o que estamos chamando de 

processo de recognição. […] (SOUZA, 2000, p. 25). 
 

 

Uma segunda atitude seria a de rejeição do saber anterior. Considera-se mais 

importante ou apenas válida a nova informação, ou seja, rejeita-se a forma anterior de saber. 

Essa atitude é considerada pelo autor mais rara, e, nesse caso, a pessoa não aprende, pois nega 

o seu saber e passa a repetir o que escutou ou leu. Isso, para Souza, seria a atitude de uma 

―Maria vai com as outras‖ (SOUZA, 2000, p. 25-26). 

Por fim, uma terceira atitude considerada por Souza é a de submissão à mesmice ou 

recusa de escutar o outro; é o inverso da atitude anterior. Dessa vez, há uma rejeição total da 

nova informação, uma recusa a pensar sobre as informações recebidas, vistas ou sentidas. 

Nesse tipo de atitude não há aprendizagem, da mesma forma que na anterior, pois não se aceita 

pensar. ―É o Zé do contra‖ (SOUZA, 2000, p. 26). 

Segundo Souza,  

 

essas possíveis atitudes são fortemente influenciadas pelos costumes de cada 

um, pela religião que professa, pelos papéis sociais que desempenha, pelas 

condições materiais, pela situação de classe, de gênero ou etnia de cada um. 

Mas influenciam, também, para a ocorrência dessas atitudes, as relações 

pedagógicas estabelecidas entre o professor e o grupo de alunos; o estilo de 

ensinar de cada professor. Por isso cada um recebe a informação e reage de um 

jeito diferente. Aprende de uma forma particular (SOUZA, 2000, p. 26). 
 

 

Ousamos acrescentar na lista do que fortemente influencia essas possíveis atitudes a 

individualidade humana, isto é, o que cada um é, que, mesmo com toda a carga social e 

biológica, não se confunde. Pode até parecer que Souza não a tenha incluído por não concordar 

com essa tese, mas isso não se confirma, visto que se refere à hominização como um processo 

natural e à humanização como processo cultural, porém defende que a evolução ou involução 

depende do ser que age, emociona-se e pensa; portanto este ser também realiza escolhas, 

podendo equivocar-se ou não.  



     75 
 

Dessa forma, os fatores externos exercem pressão de fora para o EU, e a reação do EU 

a esse meio é o que permite, ou não, a humanização (SOUZA, 2000, p. 39). Em outras 

palavras, a última palavra é sempre a do indivíduo, pois  

 

 

o SER HUMANO é PESSOA pelo que tem de comum com os outros seres 

humanos. É INDIVÍDUO pela forma particular de pensar, de emocionar-se e 

de fazer de cada um diante do mundo, das pessoas e situações. A pessoa se 

individualiza. É uma singularidade. É única. Tem um valor incomensurável. Eu 

me distingo no interior da coletividade de pessoas, faço-me EU. Na 

SOCIEDADE, no NÓS é possível surgir o indivíduo, o Eu! (SOUZA, 2000, p. 

40). 

 

 

Souza esclarece ainda que não defende a proposta do ideal humanista de formação que 

contempla uma educação monádica da personalidade limitada a si mesma, nem a dos 

humanistas clássicos. Baseado em Chardin (1965), esse teórico diferencia a hominização como 

processo natural e a humanização ou desumanização como processo cultural. Acredita que, por 

conta de forças para além das humanas, deu-se o processo de ―cosmogênese e de 

antropogênese‖, portanto independente do homem; contudo, a partir do surgimento no cosmos 

de um ser que age, emociona-se e pensa, a evolução ou involução passa a ser uma tarefa desse 

ser. Souza deixa claro não se tratar de um ―antropocentrismo disfarçado‖ o fato da preparação 

do cosmos para a existência do homem; entende que, pelo contrário, há a necessidade de 

cuidarmos do cosmos como de nós mesmos (2009, p. 355). 

Nessa perspectiva, poderíamos dizer, então, que educação é socialização? Não. 

Durkheim é quem defende essa tese. Então, educação é o mesmo que ressocialização? 

Também não. De acordo com Souza, a educação é um processo que abrange socialização e 

ressocialização, é humanização. Para que haja socialização e ressocialização, os conteúdos da 

educação devem contemplar as diferentes dimensões humanas.  

Reconhecemos na teoria da inteligência criativa de Quintás (2004) semelhança com o 

que Souza (2007) denomina ressocialização. Para o primeiro autor, o desenvolvimento 

humano depende do pensamento adequado. Quintás (2004) questiona o modo como estamos 

querendo educar, levando os educadores a pensarem com rigor (recognição) e abrirem-se à 

atividade criativa e aos grandes valores (reinvenção), para suscitar neles a sensibilidade em 

relação a tudo o que é grande e dotá-los de um poder de discernimento que lhes permita 

orientar-se devidamente em um clima social perturbado pela manipulação (ressocialização). 

Considera essa tarefa necessária e urgente e, para isso, propõe um método que nos conduz a 
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aprender a pensar com precisão, a fim de descobrirmos as possibilidades criativas da vida 

cotidiana, expressarmo-nos de forma persuasiva e percebermos o que será de nós ao adotarmos 

uma atitude ou outra. 

Esse teórico admite que a educação em criatividade e valores é um processo formativo 

difícil, pois não se reduz a ensinar determinados conteúdos, mas ―exige um processo 

espiritual‖. Ele destaca seis fases. Inicialmente, defende que é necessário descobrir os 

diferentes modos de realidade e de atividade; compreender o que são as experiências que nos 

unem de forma fecunda aos âmbitos (âmbito, aqui, significa pessoas, objetos, realidades com 

as quais estabelecemos relações de forma criativa, encontro); conhecer as condições ou 

exigências, os resultados e o veículo expressivo (linguagem, silêncio, imagem) do encontro; 

perceber, a partir do encontro, o desenvolvimento da personalidade, o avivamento da 

sensibilidade aos grandes valores e a ampliação da possibilidade de criação de âmbitos. A 

seguir, compreendido e vivido o sentido do encontro, ilumina-se o interior da pessoa a fim de 

que ela tenha a intuição de que o verdadeiro ideal na vida é criar as formas mais altas de 

unidade. Entende que do ideal depende tudo na existência humana; assim, se o ideal for 

autêntico, toda a vida da pessoa adquire impulso e sentido pleno, mas, para isso, é preciso 

distinguir as experiências de vertigem, que anulam a criatividade, das de êxtase, que aumentam 

o poder criativo (QUINTÁS, 2004, p. 18). 

Desde crianças, aprendemos todo tipo de conteúdo, mas, se não aprendermos a pensar 

bem (ressignificar), seremos apenas ―informados, mas não formados‖ (QUINTÁS, 2004, p. 

25). Para pensar bem, é indispensável conhecer com exatidão o que é a nossa própria realidade 

e o que são as realidades que nos rodeiam, e que em grande parte decidem nosso 

desenvolvimento pessoal. Pensar bem associa-se a viver criativamente e a cuidar da 

linguagem. A falta de um pensamento apurado supõe um analfabetismo ―de grau superior‖, 

visto que o analfabetismo de primeiro grau consiste em não saber o significado dos termos 

(ibidem, p. 33). 

A ideia de Quintás remete ao que Freire (2007) considera como relação dinâmica entre 

leitura de mundo e leitura da palavra. Segundo este, a leitura do mundo precede a da palavra, 

mas não se pode ler a palavra sem ler o mundo, pois linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente e a compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a 

percepção das relações entre o texto e o contexto (FREIRE, 2007, p. 9). Quintás ainda 

acrescenta que não é toda palavra que se lê, mas a vinculada ao silêncio. O silêncio autêntico 

não é, porém, mero vazio, mas atenção simultânea a uma realidade complexa e densa de 
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sentido, o que se opõe à tagarelice que comunica conteúdos, mas que não estabelece vínculos 

entre os seres que se comunicam (QUINTÁS, 2004, p. 341) 

Em sua obra Inteligência Criativa: descoberta pessoal de valores, Quintás traz mais 

alguns aspectos que, acreditamos, reforçam nosso objeto de estudo: a ressocialização da forma 

como abordamos. Dentre esses aspectos, destacamos ainda o sentido de cultura postulado pelo 

autor, que não é o mesmo de nação questionado por Hall (2006, p. 65), segundo o qual há uma 

identidade cultural unificada. Para Quintás, a criação de uma unidade autêntica é a criação de 

uma cultura autêntica, pois ambas são formas de criatividade, e a tarefa da cultura é a de 

cultivar modos cada vez mais elevados de unidade. Portanto, o homem verdadeiramente culto 

é aquele que se compromete com a realidade, que dialoga, que a respeita e embeleza, 

esforçando-se por preparar um futuro melhor para a humanidade (QUINTÁS, p. 334). Já com 

a conotação de nação postulada por Hall (2006) não há unificação, visto que uma cultura 

nacional é uma estrutura de poder cultural. A maioria das nações foi unificada por um longo 

processo de conquista violenta; são compostas de diferentes classes sociais e diferentes grupos 

étnicos e de gênero, e as nações colonizadas continuam sofrendo a ação hegemônica dos 

colonizadores (HALL, 2006, p. 59-61).  

Mesmo não havendo a mesma conotação do termo cultura para os dois autores, 

podemos inferir que a unificação no aspecto de nação só poderia ser alcançada se houvesse o 

comprometimento das nações em cultivar modos mais elevados de unidade, ou seja, se a 

cultura, como em Quintás, fosse um valor anteposto ao sentido de nação. Mas não é o que 

ocorre. 

Cada indivíduo, cada grupo social pensa que os seus valores são os verdadeiros; daí o 

confronto e a afirmação de Giroux, norte-americano da teoria crítica da educação, ao indicar a 

escola (entre outros espaços educativos) como uma arena de lutas, pois é onde se dão os 

grandes confrontos entre a cultura científica, a cultura de massa e a cultura popular. Por isso é 

na escola que há, também, as maiores chances de se construírem novos saberes, novas 

instituições e novas subjetividades, novas sociedades. (SOUZA, 2007, p. 343-345).  

O entendimento de Giroux aponta para os estudos culturais, que questionam a Escola 

em relação às suas disciplinas acadêmicas por não estarem dando conta da grande diversidade 

de fenômenos culturais e sociais. Esses estudos ―estão profundamente preocupados com a 

relação entre cultura, conhecimento e poder‖. Dentre outros aspectos, destacamos que os 

estudos culturais, ao proporem transformar a cultura em constructo central das nossas salas de 

aula e de nossos currículos, focalizam os termos da aprendizagem em torno de questões 

relacionadas às diferenças culturais, ao poder e à história. Propõem que sejam produzidas 
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novas metodologias e novos modelos teóricos para analisar a produção, a estrutura e a troca de 

conhecimento. Consideram mais útil e relevante, para as faculdades de educação, organizar 

cursos que alarguem a compreensão que nossos/as estudantes possam ter de si mesmos/as e 

das outras pessoas ao examinar eventos que evoquem um senso de responsabilidade social e 

moral (GIROUX, 2005, p. 86-87). 

Assim, a Escola é o lugar onde há os confrontos, mas isso não significa dizer que não 

pode ser o espaço dos grandes encontros a partir do diálogo e do pensamento rigoroso 

(QUINTÁS, 2004). Pensamento que consideramos equivalente à ressocialização, quando uma 

nova compreensão da realidade vai sendo, individual e coletivamente, transformada e 

reconstruída numa outra perspectiva, adquirindo figuração ou configuração e interpretações 

diferentes (SOUZA, 2007, p. 345).  

 

 

2.2.1. Conteúdos da Ressocialização  

 

A questão dos conteúdos, para Souza (2007), é o ponto em que a proposta pedagógica 

reúne e potencializa a organização da práxis pedagógica. Compreendemos, assim, que os 

conteúdos da ressocialização são os pedagógicos propostos por Souza, ou seja, os de caráter 

educacional, instrumental e operativo. Os educacionais são constituídos pela compreensão, 

interpretação, explicação das contradições, ambiguidades, conflitividades e possibilidades do 

contexto histórico cultural em que vivemos. Ou seja, eles são de nós próprios, dos outros com 

quem convivemos, das instituições, assim como de nossas relações com a natureza, com as 

instituições e entre nós. Os conteúdos instrumentais, os mais explorados na escola, mesmo de 

forma nem sempre efetiva, são aqueles compostos pela aprendizagem das linguagens verbais, 

matemáticas e artísticas, como meios de expressão dos conteúdos educacionais dos contextos 

vividos. Os conteúdos operativos, dependentes, de uma certa forma, dos dois anteriores, são 

constituídos pelo desenvolvimento da capacidade de projetar intervenções em diferentes 

âmbitos, do pessoal ao internacional, pela elaboração de planos, programas, projetos para 

encaminhar a solução dos problemas estudados como conteúdos educativos (SOUZA, 2007, p. 

222-223). 

Souza (2007) aponta para o debate sociofilosófico da diversidade cultural perguntando 

sobre ―as possibilidades do diálogo entre as diferentes culturas (interculturalidade)‖. 

Reconhece que estamos imersos em situações complexas e plurais, com o risco de estarmos 

diante da fragmentação da humanidade, ao invés da multiculturalidade, razão da dificuldade 
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intelectual e política de assumirmos posturas diante delas. Para esse autor, trata-se de uma 

questão de sobrevivência, especialmente em países pobres, onde a concentração de renda se 

desenvolve em meio à grande e crescente miséria. Souza cita Rodrigues-Ledesma (1998, p. 

111-112 apud SOUZA, 2007, p. 322), para quem ―a complexidade do problema significa, entre 

outras coisas, um ponto cardeal: o reconhecimento e a aceitação da existência de outro 

equiparável em valor e valores a nós próprios‖. Souza destaca, ainda, a função da academia 

que, segundo ele, deveria contribuir para a redução das desigualdades e exclusões 

provocadoras de violências e antagonismos que estão se tornando insuportáveis. Chama-nos a 

atenção para a posição de Hall (2006, p. 8) e propõe para o termo ―cultura‖ e a expressão 

―diversidade cultural‖ um processo de recognição a fim de que se compreenda a noção 

filosófica de identidade/sujeito individual e social na pós-modernidade/mundo, em que a 

pluriculturalidade poderia proporcionar a interculturalidade. Nessa troca se configurariam 

sociedades nacionais e uma grande sociedade internacional multicultural. Nelas os indivíduos 

desenvolveriam o potencial de suas identidades e o prazer da convivência com os diferentes, 

num crescimento material e simbólico (transculturalidade) (SOUZA, 2007, p. 314-336).  

Percebemos nessa visão de Souza a própria recognição/reinvenção no macrocampo 

pedagógico, o mundo. Grande objetivo a se alcançar, contudo, isso se dará, em parte, à medida 

que a recognição/reinvenção dos sujeitos que o compõem ocorre. 

Não consideramos que se trata de uma questão simples, pois a grande questão humana 

é perceber-se e sentir/saber o sentido da própria vida. O exercício, porém, é a própria 

existência, favorecido pelas oportunidades de melhor pensar, sentir e fazer nos múltiplos 

contextos das diferenças. 

Carvalho (2004, p. 93-97) contribui com o debate sobre os conteúdos da 

ressocialização quando nos faz refletir sobre a questão do entendimento do campo discursivo 

da EJA associado aos discursos construídos no processo de colonização europeia no Brasil, 

desde as missões jesuíticas ao processo de desconstrução marcado, inicialmente, pelo 

Movimento Modernista, em 1920, até as últimas décadas. Para essa autora, estudos que 

abordem a relação currículo, cultura e diferença ainda são pouco significativos, e o currículo é 

um dos dispositivos pedagógicos mais significativos da instituição escolar. 

Souza (2007, p. 352) entende que à práxis pedagógica cabem o desafio duplo da 

formação contínua do educador e a provocação ao educando para que supere a visão 

escolástica de escola e de sociedade, como de si mesmos, de suas culturas e religiões. Esse 

autor destaca que a construção de sua proposta se deu pelas análises, experiências refletidas 

nos seus mais de quarenta anos, os últimos vinte no interior do Núcleo de Ensino, Pesquisa e 
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Extensão em Educação de Adultos e Educação Popular (NUPEP/UFPE). Para ele, a proposta 

de educação popular, EJA, de acordo com a legislação, é similar à da França, analisada por 

Canário (2000, p. 25-26, apud SOUZA 2007, p. 353) que defende a necessidade de o sujeito 

discente adulto transformar-se num coprodutor de sua formação. Para isso, Canário considera 

que os dispositivos educativos deveriam ser coproduzidos com os discentes e que se deveria 

romper com a lógica da disciplina. O trabalho educativo seria direcionado menos para a 

aquisição de conteúdos e mais para a compreensão do meio ambiente físico e social, e para a 

construção de estratégias adequadas de ação. Nesse sentido, a noção de experiência é fator 

central; portanto, a educação centra-se no sujeito que aprende. É construída, assim, uma 

pedagogia da pessoa como totalidade, não apenas para as aquisições acadêmicas, mas para a 

sua vida como um todo. Dessa forma, o trabalho do educador volta-se para as representações e 

valores, e aprender corresponde a passar de representações como imagens concretas para 

conceitualizações abstratas que permitem estabelecer relações entre os dados empíricos e os 

conceitos. Ou seja, o sujeito discente exercitaria a possibilidade própria humana de conceituar. 

Acreditamos que se somam a essa pedagogia as questões da própria possibilidade 

humana de aprender, que nos parece estar para além do meio ambiente físico e social.  

 

 
Temos, portanto, como desafio nodal, que parece coincidir com a proposta do 

NUPEP/UFPE, a contribuição da educação para a construção da pessoa como 

totalidade, sendo o jovem ou adulto produtor de sua formação humana 

(SOUZA, 2007, p. 354). 
 

 

Assim, para o autor, o processo de humanização é tarefa do ser humano de forma 

organizada no tempo e no espaço, e nós somos os protagonistas. 

Identificamos no processo apresentado por Quintás os três tipos de conteúdos 

(instrumentais, educativos e operativos) considerados por Souza, mesmo que por ele não sejam 

assim nomeados. Quintás diz que precisamos conhecer o veículo expressivo (conteúdo 

instrumental) não só para ler as palavras como para ler o mundo. Somos seres de encontro; 

estabelecer âmbitos é, pois, a nossa meta (conteúdo operativo). Portanto, nossa ação no mundo 

é interventiva. E, por fim, saber que somos seres de encontro com os âmbitos, que temos 

possibilidades de agir interventivamente para a criação de novos e melhores âmbitos nos leva a 

compreender, interpretar, explicar as contradições, ambiguidades, conflitividades e 

possibilidades das realidades com as quais vivemos (conteúdo educacional) (QUINTÁS, 2004, 

p. 18-19; SOUZA, 2007, p. 222-223). 
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2.2.2. Sujeitos da Ressocialização 

 

A educação é desafiada pelas várias situações de inconclusão do ser humano (a da 

mulher, a do homem; a do agricultor, a do operário...). A multiplicidade, as relações dentro 

desse campo, em que alguns se admitem modelos para outros, por se pensarem melhores do 

que o outro, geram os desafios da educação (SOUZA, 2007, p. 304).  

A ressocialização é objetivo dos sujeitos da prática pedagógica. Logo, todos os sujeitos 

da prática pedagógica (gestor, docente, discente e gnosiológico/epistemológico) se 

ressocializam, são sujeitos da ressocialização.  

Ressocializar não significa o trabalho dos que sabem, sentem e agem sobre os que 

ainda não conseguem fazê-lo, ou, ainda, a adaptação dos inadaptados socialmente. Não é isso. 

O caráter da ressocialização, segundo Souza (2007) e Freire (2007), está na natureza do ser 

humano como um ser de relação e inconcluso. Assim, constantemente, está aprendendo a 

pensar, a sentir, a fazer, a ser, individual e coletivamente.  

Souza (2007) reconhece que desenvolve suas ideias a partir do professor pernambucano 

Paulo Freire que problematiza questões existenciais do ser humano como sujeito no mundo. O 

pensamento do mestre Paulo Freire (2007) gira em torno do humano como ser inconcluso, com 

vocação para a humanização, o ser do ―quefazer‖, da práxis, mas num momento em que pouco 

sabe de si e do mundo, o que acarreta problemas para si. A situação desumana, para o autor, é 

―resultado se uma ―ordem injusta‖ que gera a violência dos opressores‖, o que causa a 

desumanização não só do oprimido, mas também do opressor. A violência que o leva a ―ser 

menos‖, força-o a lutar contra o responsável pela situação desumana. Nessa busca pela 

recuperação de sua humanidade, ele não somente se liberta como também liberta seu opressor. 

O autor acredita que o opressor não pode realizar a libertação sem acreditar nas possibilidades 

de o oprimido ―ser mais‖, o que chama de falsa generosidade, que reforça a situação existente. 

Mesmo que o opressor queira se solidarizar com o oprimido, se esse desejo não for uma 

atitude ―radical‖, humanista, é humanitarismo e de nada adianta. Assim, a pedagogia de luta 

deve partir do oprimido, e não ser para o oprimido (FREIRE, 2007, p. 3-42). 

Para Freire (2007), a educação que liberta não pode ser a oferecida pelo opressor, que 

manipula. E quando esse autor fala de educação bancária, vai além da crítica a métodos, 

técnicas e teorias: ele fala da essência humana de ―ser mais‖ e postula que não se pode ser 

mais sem sentir, sem agir nesse sentido. Segundo Freire, quem inaugura a violência é o 

opressor, quando proíbe o oprimido de ser. O oprimido passa a introspectar as características 
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do opressor ou passa a ter atitudes fatalistas de obediência e temor, que não correspondem à 

essência humana (FREIRE, 2007, p. 32). 

Há, portanto, diversas estruturas de dominação em que o oprimido se aproxima do 

opressor. Numa tentativa de ilustrar essa relação, trazemos estereótipos caracterizados em 

personagens da novela Os Cassacos, escrita em 1968, pelo autor, também pernambucano, 

Maximiniano Campos, que mostra a decadência da classe dos coronéis da cana-de-açúcar e a 

herança deixada pela opressão aos descendentes, novos opressores. Percebemos nessa obra, 

em vários personagens, ―a dualidade existencial‖ apontada por Freire (2007) no fatalismo de 

Inácio em querer ser protestante e bonzinho; na ―atração pelo opressor‖ em Navieiro e 

Tomásio, que não conseguem deixar o opressor, passando, como capatazes, a também 

oprimir seus pares; e em Baixinha, que busca ter bens para se parecer com o opressor, 

―autodesvalia‖. Por outro lado, identificamos o opressor falido, que se beneficia da opressão 

e nada faz, em Rodrigo; o ingênuo, que não tem mais bens materiais que para ele simbolizam 

poder, no Major Deodoro (CAMPOS, 2006; FREIRE, 2007, p. 54-57). 

Hoje, ainda mais, faz-se necessário o estudo das ideias do mestre Paulo Freire. Na 

atual violência urbana e rural em todo o mundo, identificamos facilmente a ―desumanização‖ 

no ―oprimido‖, mas no ―opressor‖ torna-se difícil identificá-la, pois a violência real pode 

estar velada em ações de falsa generosidade, e quase nunca conseguimos ver que são elas as 

geradoras da violência como reação. Não há maior violência do que achar que há um modelo 

a ser seguido, do que ignorar as diferenças ou, mesmo, do que querer exterminá-las 

(FREIRE, 2007, p. 32-34). 

A base argumentativa para a existência do PROEJA concentra-se em dados sobre a 

situação do jovem brasileiro. Esses dados envolvem dois aspectos, trabalho e nível de 

escolaridade, e revelam que é baixa a escolaridade desse jovem, alto o percentual dos 

desempregados e dos que se envolvem em situações de violência. Parece-nos que a proposta 

do PROEJA tem, então, caráter ressocializador no sentido aqui tomado, pois se trata de uma 

ação educativa preventiva. Poderá, contudo, ser tomada também no sentido restrito de 

ressocialização, concebida como readaptação, se for esta a necessidade.  

Pensamos que, no atual contexto histórico, sociopolítico e econômico, não caberia 

uma política educacional para a EJA que não articulasse a educação geral com a profissional. 

Quintás nos alerta, porém, para a existência, às vezes, de uma grande desproporção de 

conhecimentos técnicos de que se orgulham muitas pessoas, excelentes profissionais, e a 

ignorância relativa à vida pessoal. Por isso enfatiza a necessidade de a educação oferecer 

meios adequados para que o maior número possível de pessoas desenvolva a arte de pensar de 
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forma precisa e rigorosa (QUINTÁS, 2004, p. 49). Afinal, a vida não se reduz ao trabalho, 

mas o pensamento rigoroso é exigido em todos os setores da vida. 

 

 

2.3. A Ressocialização Discente do PROEJA 

 

A preocupação com o discente do PROEJA já se faz presente nos trabalhos 

acadêmicos, como já citamos na introdução. Destacamos os trabalhos de Santos (2008) e de 

Nessralla (2008). 

Santos (2008, p. 1-3) considera o PROEJA um campo ―inédito, com vistas ao 

aleatório‖. Inédito pelo fato de o oferecimento de vagas acontecer, em princípio, pelo sistema 

federal de ensino, no âmbito das escolas federais, instituições em que o acesso se dá através 

de rigoroso processo de seleção de sujeitos discentes excelentes, cujo perfil não é o do público 

da EJA. Aleatório por conta de o aluno e a aluna da EJA representarem um perfil de 

diversidade. 

Onde está o público do PROEJA? é o título do trabalho de Nessralla que traz 

considerações sobre a implantação do PROEJA no CEFET-MG. A autora questiona a 

ocupação das vagas discentes no Programa e tece as seguintes considerações: 

 

 

Conclui-se que, pelos dados apresentados do Processo Seletivo da Instituição, 

em termos de inclusão social, não houve, até o momento, na instituição 

estudada, avanços com a mudança da legislação via Decreto. Em um primeiro 

olhar, os dados de demanda do PROEJA do MEC e os dados institucionais são 

contraditórios. São necessários estudos mais aprofundados que levem em 

conta a realidade regional, com diagnóstico preciso da situação de 

escolarização dos jovens e adultos do município e da região, para que a 

instituição decida a melhor forma de oferecer a educação profissional. Levar 

em conta as experiências anteriores dos docentes, gestores, para que sejam 

estudadas novas formas de organização do trabalho escolar. Estes podem ser 

também passos importantes para a melhoria do processo (NESSRALLA, 

2008, p. 11-12). 

 

 

Os trabalhos citados reforçam a importância da realização deste estudo, pois atentam 

para a necessidade de se conhecer a prática pedagógica do PROEJA, com destaque para a 

prática discente. Quanto à questão da ressocialização discente do PROEJA, da forma como 

abordamos, não encontramos trabalhos nos últimos três anos que discorram sobre a temática. 

Nossa opção por discutir a ressocialização do sujeito discente deve-se à necessidade de 

termos de escolher um aspecto entre tantos dessa prática pedagógica e ao fato de entendermos 
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que o Programa, ao visar o que considera ―irrenunciável‖, ao pretender conhecer o campo da 

EJA e investigar, entre outros aspectos, as reais necessidades de aprendizagem dos sujeitos 

alunos, revela uma preocupação com a ressocialização, de forma abrangente, do sujeito 

discente, pois busca conhecer como ele produz/produziu os seus conhecimentos, suas lógicas, 

estratégias e táticas de resolver situações e enfrentar desafios. O Programa interessa-se, ainda, 

pelas articulações dos conhecimentos prévios produzidos pelo discente no seu estar no mundo 

àqueles disseminados pela cultura escolar, pela interação desse sujeito com os outros sujeitos 

da prática pedagógica, numa relação de múltiplos aprendizados (BRASIL, 2007, p. 28). 

Consideramos, então, que, conhecendo o nível de ressocialização do sujeito discente, 

poderemos ter uma ideia do nível de ressocialização dos outros sujeitos. Isso não significa 

dizer que é bastante para chegarmos ao conhecimento da prática pedagógica como um todo, 

mas nos aponta algumas pistas. Passemos, assim, a investigar a literatura sobre o sujeito 

discente. 

Arroyo (2009), depois de investigar o sujeito professor (ARROYO, 2000), 

surpreendeu-se com o fato de os diálogos entre os discentes e docentes virem tornando-se 

cada vez mais tensos. Constatou que a tensão nas escolas se dava não apenas por conta dos 

baixos salários, da carreira e das condições de trabalho, que pouco têm melhorado, mas 

devido à relação com os discentes, sujeitos de quem adviriam as tensões mais preocupantes 

vivenciadas pelo magistério. Esse autor, diante dessa constatação, questiona se ―os sujeitos 

discentes não estariam colocando seus mestres em um novo tempo‖. Entende que o mal-estar 

nas escolas é preocupante porque não é apenas dos professores, mas também dos alunos 

(ARROYO, 2009, p. 9). 

Arroyo revela que, num primeiro contato com a problemática, pensava tratar-se de 

condutas indisciplinadas e até violentas dos alunos. Olhando cuidadosamente, porém, 

descobriu que as tensões são mais radicais, pois entram em jogo as autoimagens dos 

professores, inseparáveis das imagens que eles têm dos alunos. Frases como ―os alunos não 

são mais os mesmos‖, repetidas por muitos mestres, demonstram o incômodo instaurado, o 

que torna o exercício do magistério mais difícil. Para esse autor, é como se o professor, ao ver 

a imagem discente quebrada num espelho, quebrasse com ela as imagens da pedagogia e do 

magistério.  

Isso, porém, poderá ser positivo, de acordo com Arroyo (2009), se o sujeito docente 

conseguir definir a sua identidade, pois, ao longo da história, o ofício de ensinar e educar tem 

adquirido várias conotações: parteiras, jardineiras, artífices, bordadeiras. A cada metáfora 
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referente ao docente corresponde uma metáfora relativa ao discente: plantinhas, massinhas, 

fios maleáveis... Nenhuma delas dá conta do sujeito discente que frequenta a sala de aula hoje. 

 

Os alunos nos obrigam a enxergá-los. A atenção sobre eles cresce e poderá se 

tornar uma iluminação tardia sobre toda a docência. As formas em que são 

obrigados a reproduzir suas vidas nos chocam com seu cruel realismo. Vejo as 

professoras e os professores balançando-se entre sentimentos de dúvida e 

descrença na infância, adolescência e juventude. Mas vejo também vontades 

de aproximação para conhecer melhor quem são realmente os educandos(as ) 

que acompanhamos. Descobrir que não passaram a ser o símbolo da maldade. 

[...] Quando miramos e escutamos as trajetórias humanas e temporais dos 

educandos e das educandas, outras imagens se revelam. É o que está 

acontecendo em tantas escolas e em tantos coletivos docentes. Imagens não 

mais romanceadas nem satanizadas, mas reais, chocantes, multifacetadas de 

fracassos, de contravalores, de sombras, mas também de valores, de luzes e de 

resistências (ARROYO, 2009, p. 15).  
 

 

O trabalho de Arroyo (2009) é tecido no sentido de captar o que pode significar para a 

pedagogia e a docência trazer o sujeito discente para a centralidade dos nossos sentidos e 

emoções, a fim de que tenhamos novas emoções e atitudes, pois reconhecer nas salas de aula 

a presença de alunos que nos desafiam pode ser um incentivo em vez de causa de desânimo. 

A situação limite de vermos crianças, adolescentes, jovens e adultos em situações que 

desafiam a nossa compreensão pode imobilizar nossa docência, ou revolucioná-la. 

 

 

Dependerá da capacidade que tenhamos de superar velhas imagens inocentes e 

idealizadas e da sensibilidade que tenhamos para não substituí-las por imagens 

satanizadas. Da capacidade de avançarmos para um conhecimento mais 

próximo e mais profissional das condições reais em que as educandas e os 

educandos têm de viver seus tempos humanos (ARROYO, 2009, p. 17). 
 

 

Para Arroyo, as imagens quebradas dos sujeitos discentes revelam mais do que a 

imagem da docência quebrada; como reflexo, revelam problemas de ordem social, econômica 

e política, que condenam a escola à precariedade. 

Quando a escola não condena a vítima, tenta salvá-la. As ações mais frequentes são as 

preventivas e corretivas. Projetos extraescolares ou paralelos ao cotidiano da escola buscam 

ocupar o discente para afastá-lo do tráfico e da violência. Dentre esses projetos, há os que 

recuperam a esperança socializadora e moralizadora do trabalho; os que apostam na cultura, 

no teatro, na música, no esporte... como meio de recuperação mora; os que imputam a 

pedagogia uma função salvadora e recuperam os vínculos entre educação, ocupação e cultura 

como recursos para a reinserção de quem está em perigo. Esses projetos, contudo, são 
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paralelos ao núcleo do fazer escolar. Ocorrem fora da sala de aula, das grades curriculares e 

do trabalho docente que continua centrado nas disciplinas. Excetuam-se alguns professores 

que assumem as propostas preventivas e corretivas, relacionando-as às disciplinas que 

ministram (ARROYO, 2009, p. 13). 

A partir dessas constatações, Arroyo (2009) aposta que a conduta discente, que nos 

surpreende, obriga-nos a entender que a ética, os valores, as condutas, a cultura nunca foram 

estáticas, pois nelas se revela a dinâmica interna ao ser humano livre para não apenas mudar a 

ordem, mas questioná-la. Portanto, as condutas dos alunos são a expressão de sua condição de 

sujeitos livres. Por estarmos atentos mais às mudanças no campo do conhecimento na escola 

(novas tecnologias, novas descobertas científicas, novos conhecimentos, nova docência, novo 

currículo) (p. 19-20), não acompanhamos e nem cuidamos das nossas emoções, das nossas 

atitudes nem das dos nossos discentes. No máximo, cobramos deles que tenham as melhores 

atitudes e emoções, e, quando isso não acontece, decepcionamo-nos. 

Verificamos, a partir da compreensão da prática pedagógica como ação coletiva dos 

sujeitos (gestor, docente, discente e epistemológico), que a ressocialização, apesar de poder se 

dar coletivamente, deve promover para os seus sujeitos a sua realização individual, isto é, 

atender às várias dimensões do ser humano. O conhecimento do sujeito discente pelos demais 

sujeitos da prática pedagógica faz parte do processo ressocializador daquele. Assim, o fato de 

os sujeitos (docente, gestor, epistemológico) estarem centralizados na prática pedagógica 

compromete a ressocialização de todos os sujeitos, pois a prática discente, apesar de 

oficialmente não planejar, não avaliar e não ter o poder de reprovar como a escola o faz, 

revela atitudes e emoções que trazem uma resposta não só à escola, mas à sociedade como um 

todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A Prática Pedagógica do PROEJA 
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Apesar de o nosso estudo focar a prática discente do PROEJA, realizamos o 

reconhecimento da prática pedagógica do Programa como um todo, portanto da prática dos 

demais sujeitos, sem nos aprofundarmos, no entanto, pois isso requereria um tempo e um 

espaço que não cabem em uma dissertação de mestrado. 

Dessa forma, a nossa intenção é descrever a proposta das demais práticas a partir do 

Documento Base, trazer algumas informações sobre a instituição e fazer algumas 

considerações sobre a prática discente, estreitando nosso olhar, agora, para o sentido da 

ressocialização discente. 

 

 

3.1. A Instituição IFPE 

 

Como já foi citado anteriormente, o berço do PROEJA foi a Rede Federal de escolas 

técnicas e agrotécnicas. Posteriormente é que houve a possibilidade de expansão para as redes 

municipal, estadual, para o sistema S de ensino e sindicatos. Por nossa investigação se realizar 

no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), 

Campus Recife, as informações trazidas estão limitadas a essa escola. 

A história do IFPE remonta ao governo de Nilo Peçanha, pelo Decreto 7.566, quando 

foi estabelecida a criação de uma Escola de Aprendizes de Artífices em cada estado do Brasil. 

Até alcançar a denominação atual, foi chamada de Liceu Industrial de Pernambuco, Escola 

Técnica do Recife, Escola Técnica Federal de Pernambuco (ETFPE) e Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Pernambuco (CEFET-PE) (IFPE, 2010).  

Assim, o IFPE existe há mais de 100 anos, mesmo que com outras denominações. Foi 

criado em 23 de setembro de 1909. Iniciou suas atividades em 16 de fevereiro de 1910, sob a 

direção do Dr. Manuel Henrique Wanderley. Funcionou em três locais diversos. No período 

1910/1923, teve como sede o antigo Mercado Delmiro Gouveia, onde funciona atualmente o 

Quartel da Polícia Militar de Pernambuco, no Derby. A segunda sede da escola localizou-se 

na parte posterior do antigo Ginásio Pernambucano, no bairro da Boa Vista, em Recife. A 

partir do início do ano letivo de 1933, passou a funcionar, mais uma vez, no bairro do Derby, 

às margens do Rio Capibaribe, onde hoje se encontram a Fundação Joaquim Nabuco e o 

Colégio da Polícia Militar de Pernambuco (CPM-PE), sendo a sede oficialmente inaugurada 

em 18 de maio de 1934. Após sofrer a enchente de 1975, uma nova mudança de endereço 

aconteceu em 17 de janeiro de 1983, quando a ETFPE passou a funcionar no bairro do 

Curado, em instalações modernas. Foi nesse local que, nos anos 90 do século passado, passou 

http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1909
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundação_Joaquim_Nabuco
http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
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a ser denominado CEFET-PE e a atuar na Educação Superior, com cursos de formação de 

tecnólogos. Hoje, nessa sede, funciona o Campus Recife do IFPE (IFPE, 2010). 

Num primeiro momento de funcionamento da escola, em 1910, 60 alunos, com idade 

entre 10 e 13 anos, foram matriculados, mas apenas 46 frequentaram regularmente o curso 

sob o regime de externato, que funcionava das 10 às 16 horas. Como não havia ainda o 

Ministério da Educação, eram os inspetores agrícolas que se encarregavam da escola (IFPE, 

2010). 

De acordo com informações sobre o histórico da Escola, no site do IFPE Campus 

Recife, há a informação de que, naquela época, o professor Celso Suckow da Fonseca afirmou 

que "os alunos apresentavam-se às escolas com tão baixo nível cultural que se tornou 

impossível a formação de contra-mestre incluída no plano inicial de Nilo Peçanha". O critério 

de oferta de vagas estabelecia que elas deviam ser preferencialmente para "os desfavorecidos 

da fortuna". ―Desse modo, as escolas tornaram-se uma espécie de asilo para meninos pobres‖ 

(IFPE, 2010). 

Num segundo momento de seu funcionamento, o Decreto nº. 9070, de 25.10.1911, 

assinado pelo presidente Hermes da Fonseca, estabeleceu a estrutura e o regime didático das 

Escolas de Aprendizes Artífices. Alteram-se a idade para ingresso na escola (mínimo - 13 

anos e máximo - 16) e o número máximo de alunos por turma (em aulas teóricas, 50, e, nas 

oficinas, 30 alunos). O ano escolar era de 10 meses; a duração dos trabalhos das aulas e 

oficinas era de no máximo quatro horas diárias para os estudantes do 1º. e 2º. anos e de seis 

horas para os do 3º. e 4º. anos. Continuava a se destinar aos meninos pobres. O Decreto nº. 

13.064, de 12 de junho de 1918, faz referências a essa escola, mas sem consideráveis 

modificações. Só em 1937 essas Escolas, pela Lei 378, de 13 de janeiro, passaram a ser 

denominadas Liceus Industriais. Mas é a Lei Orgânica do Ensino Industrial (Decreto-Lei nº. 

4.073, de 30 de janeiro de 1942) que a modifica e leva-a a oferecer ensino médio e a ter o 

perfil de atendimento a todas as classes sociais (IFPE, 2010). 

 

A partir de 1942, o ensino industrial, abrangendo os dois ciclos, básico e técnico, foi 

se ampliando, passando a ser aceito como necessidade imprescindível para o próprio 

desenvolvimento do País. Em 1959, a Lei nº. 3.552 deu estruturas mais amplas ao ensino 

industrial. Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024, de 20 de 

dezembro) e, em 11 de agosto de 1971, a Lei nº. 5.692 (expansão e melhoria do ensino) 

reformularam, também, o ensino industrial (IFPE, 2010). 
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Em 2007, o IFPE formou a primeira turma de professores especialistas em PROEJA do 

Estado de Pernambuco e, em 2009, formou a primeira turma de alunos desse Programa. 

Condição que consideramos importante destacar no nosso trabalho é o pouco tempo de 

existência para que possamos analisar efeitos. 

Por fim, com a publicação da Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, foi instituída 

a Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criados os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. A partir daí, o IFPE passou a ser constituído por um total de 

nove campi, a saber: os campi de Belo Jardim, Barreiros e Vitória de Santo Antão (antigas 

EAFs); os campi de Ipojuca e Pesqueira (antigas UNEDs do CEFET-PE); e o campus Recife 

(antiga sede do CEFET-PE), além dos três campi – Afogados da Ingazeira, Caruaru e 

Garanhuns – inaugurados no segundo semestre de 2010 (BRASIL, 2008a). 

 

 

3.2. A Prática Gestora 

 

A EJA está ligada à Secretaria de Educação Continuada e Diversidade (SECAD); o 

PROEJA, à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC/ MEC. A ela cabe a 

coordenação geral do Programa, sendo responsável pela coordenação ―do processo de 

implantação, implementação e avaliação‖. Um comitê nacional com função consultiva garante 

o acompanhamento e o controle social da implementação nacional do PROEJA. ―A 

composição, as atribuições e o regimento do comitê são definidos conjuntamente pelos 

Ministérios da Educação e do Trabalho e Emprego‖ (Decreto nº. 5.840/2006). 

Portanto, a SETEC/MEC gerencia o processo e a própria estruturação do Programa 

através do seu Documento e, com base nesse Decreto, estabelece as diretrizes relativas à 

participação, às parcerias, à oferta, aos recursos materiais e humanos, ao financiamento e a 

outros atos relativos à implantação e implementação do Programa.  

Como já foi mencionado, os cursos, no âmbito do PROEJA, poderão ser oferecidos 

pelas Instituições Federais de Educação, instituições públicas dos sistemas de ensino estaduais 

e municipais, entidades privadas nacionais de serviço social, aprendizagem e formação 

profissional vinculadas ao sistema sindical e entidades vinculadas ao Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), 

Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Social do Comércio (SESC), Serviço Social do 

Transporte (SEST), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) (BRASIL, 2007, p. 45).  
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À instituição proponente cabe  

 

 
a. a oferta gratuita de cursos no âmbito do PROEJA; b. apresentar Plano de 

Trabalho Plurianual, contemplando todas as etapas do processo educacional, 

em que sejam explicitadas suas atividades e as das instituições parceiras, 

definindo claramente as responsabilidades de cada uma; c. construir o Projeto 

Político-Pedagógico junto com os demais  parceiros; d. possibilitar, aos alunos 

dos cursos PROEJA, a aferição e reconhecimento, mediante avaliação 

individual, de conhecimentos e habilidades obtidos em processos formativos 

extraescolares; e. certificar os alunos que concluírem os cursos com 

aproveitamento, em conformidade com as diretrizes do Decreto nº 5.840/2006; 

f. proporcionar a gestores e docentes processos de formação que permitam a 

compreensão das especificidades da educação de jovens e adultos e sua 

relação com a educação profissional e o ensino médio (BRASIL, 2007,  p. 45). 
 

 

Como já ressaltamos, nossa proposta de investigar a prática discente não contempla a 

análise dos demais sujeitos dessa prática pedagógica, contudo destacamos, no item ―f‖ do 

texto acima transcrito, a preocupação do Programa em proporcionar a gestores e docentes 

formação específica para atuar com a EJA. Acreditamos que, através da prática discente, 

poderemos perceber se esse aspecto tem sido contemplado na prática.  

É prevista a possibilidade de participação de instituições parceiras nos projetos, além 

das proponentes, podendo ser ―quaisquer organizações da sociedade civil que não visem ao 

lucro pecuniário na oferta de cursos no âmbito desse Programa‖. São consideradas ―parceiras 

preferenciais as instituições beneficiadas com recursos provenientes do Programa de 

Expansão da Educação Profissional (PROEP)‖ (BRASIL, 2007, p. 46). 

A modalidade de oferta pode ser diferenciada quanto à forma e quanto à formação 

profissional oferecidas, conforme o texto a seguir. 

 

 

Quanto à forma: 

a) presencial – quando o curso for totalmente realizado em local determinado 

com os alunos e professores presentes; 
b) semipresencial– quando o curso for realizado, parcialmente, à distância; 
Quanto à formação profissional oferecida: 
a) Educação profissional técnica de nível médio nas formas concomitante ou 

integrada ao ensino médio na modalidade EJA, visando à habilitação 

profissional em nível técnico e à certificação de conclusão do ensino médio. 
b) Formação inicial e continuada de trabalhadores articulada ao ensino 

fundamental ou ao ensino médio, visando à ampliação de escolaridade 

(BRASIL, 2007, p. 46). 
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A oferta de vagas, a inscrição, a matrícula e a organização de turmas estão 

condicionadas à gratuidade dos cursos e à acessibilidade universal, segundo os critérios do 

Programa, ficando sob a responsabilidade da instituição proponente a oferta de vagas, 

inscrição, matrícula e organização de turmas. As vagas devem ser ofertadas na forma de edital 

público, e os critérios para inscrição e matrícula, no nível médio de ensino, são os seguintes 

―a) ter ensino fundamental concluído; b) ter idade compatível com a definida no projeto e em 

conformidade com a legislação sobre EJA (Parecer CNE/CEB nº. 11/2000 e Resolução 

CNE/CEB nº. 01/2000)‖ (BRASIL, 2007, p. 47). 

Um dos pontos sensíveis do Programa diz respeito aos recursos humanos. O Plano de 

Trabalho pode ser realizado pela equipe da instituição proponente ou das instituições 

parceiras. A responsabilidade pela escolha do pessoal participante no processo é da instituição 

proponente. Contudo é necessário o devido conhecimento da proposta (ibidem). 

Portanto, é prevista a formação continuada de professores e gestores sob a 

responsabilidade das instituições proponentes e programas articulados pela SETEC/MEC, 

objetivando ―a construção de um quadro de referência e a sistematização de concepções e 

práticas político-pedagógicas e metodológicas que orientem a continuidade do processo‖. 

Essa formação deve garantir o planejamento das atividades do curso, a avaliação permanente 

do processo pedagógico e a socialização das experiências vivenciadas pelas turmas (BRASIL, 

2007, p. 48).  

 

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 vistas a cursos de pós-graduação (mestrado e 

doutorado) que incidam em áreas afins do PROEJA; 
c) fomento a linhas de pesquisa em educação de jovens e adultos, ensino 

médio e educação profissional (ibidem). 
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Certamente o que prevê o Documento quanto às exigências para a existência do 

Programa volta-se para aspectos essenciais de uma prática pedagógica, principalmente no que 

se refere à formação docente e gestora. Contudo, o que garante que os docentes e gestores 

estejam respondendo satisfatoriamente a essa formação está vinculado diretamente à prática 

discente, ou seja, o discente, em parte, pode falar se essa formação se revela satisfatória no 

trato com os sujeitos que a receberam. Afinal, o objetivo principal dessa formação é aprender 

a trabalhar com o público da EJA em suas especificidades, pois dos conteúdos das disciplinas 

os docentes já são sabedores, da mesma forma que os gestores dominam os saberes da 

administração escolar. 

O Programa prevê recurso material educativo e publicações, e entende isso como 

―todos os recursos de apoio à mediação pedagógica baseados no uso das tecnologias de 

comunicação e interação para a produção e veiculação das propostas pedagógicas‖, podendo 

ser produzido no âmbito das ―instituições proponentes e parceiras, envolvendo alunos e 

professores participantes do projeto‖, de acordo com ―a realidade local e o projeto político-

pedagógico‖. Tais ―materiais produzidos nesse contexto passam a ser de posse pública, 

podendo ser socializados em ambientes impressos e eletrônicos voltados para os participantes 

do PROEJA‖ (BRASIL, 2007, p. 49). 

A pretensão de uma atenção maior aos jovens e adultos do PROEJA não poderia 

deixar de se preocupar quanto ao material educativo, pois, por tratar-se de pessoas que 

estiveram afastadas da escola por um razoável período, qualquer material não se adaptaria à 

situação de aprender. 

O monitoramento e a avaliação são coordenados pela SETEC e incidem sobre 

 

 
a) a aplicação dos recursos investidos; 

b) o projeto pedagógico e as instituições, utilizando, para tal, modelo similar 

ao Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SlNAES; 

c) o pessoal envolvido no Programa, incluindo alunos. Para tanto, todos 

devem estar cadastrados no Sistema de Informações Gerenciais – SIG da 

SETEC/MEC ou similar (BRASIL, p. 49). 

 

 

 

Os recursos financeiros podem provir do orçamento da União, de recursos do MEC 

e/ou parcerias interministeriais, de acordos de cooperação com organismos internacionais ou 

de outras fontes de apoio a projetos de educação profissional e tecnológica. Contudo, há 

critérios para o financiamento de acordo com as modalidades definidas pelo Programa e de 
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acordo com a natureza jurídica da instituição proponente. Consideram-se itens financiáveis 

(BRASIL, 2007 p. 49-50) os seguintes: 

 

a) investimentos em infraestrutura (obras e equipamentos); 
b) contratação de serviços de consultoria; 
c) despesas de custeio em geral; 
d) auxílio à permanência dos alunos na instituição (transporte, alimentação, 

vestimenta, bolsas de trabalho, material didático etc.). 
e) financiamento de material didático e de publicações impressas e eletrônicas 

(BRASIL, 2007, p. 49). 

 

 

De forma a organizar, dar transparência e facilitar o monitoramento, controle e 

avaliação do Programa, é prevista como indispensável a oferta de sistema eletrônico de 

registro e gerenciamento acadêmico (SiGA) interligado ao SIG. Além disso, há um link na 

página do MEC/SETEC que permite acesso, em níveis diferenciados, por meio de senhas, às 

informações cadastradas no SiGA/SIG e a espaço virtual em que a SETEC/MEC poderá 

disponibilizar (BRASIL, 2007, p. 50) 

 

 

a) editais; 
b) modelos de planos de trabalho e planos de cursos; 
c) contatos entre a SETEC/MEC e instituições participantes; 
d) chamadas para eventos; 
e) links com as páginas das instituições participantes; 
f) links com outras páginas, selecionadas de acordo com o interesse do 

Programa; 
g) exemplos de práticas pedagógicas e educativas e socialização de produções 

do Programa; 
h) resultados da parte pública das avaliações do desenvolvimento do Programa 

nas instituições participantes; 
i) índices e indicadores do Programa; 
j) ambiente virtual e colaborativo de aprendizagem que sirva de suporte à 

mediação pedagógica e de gestão para as instituições participantes (chat, 

fórum, lista de discussão) (Ibidem). 

 

 

O acompanhamento dos projetos pela SETEC/MEC é proposto para ser anual com 

base nos relatórios de atividades enviados pelas instituições. Neles são registradas a análise 

dos resultados, a discussão de possíveis mudanças de política e a definição de futuras ações, a 

elaboração e divulgação do cronograma de atividades, que deve incluir, no mínimo (BRASIL, 

2007, p. 51): 
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a) datas de divulgação dos editais, análise das propostas e assinatura dos 

convênios; 

b) plano de formação continuada centralizado pela instituição proponente; 
c) prazos para atualização dos dados no sistema de monitoramento e controle; 
d) datas para a realização dos seminários regionais (ibidem, 2007, p. 51). 

 

 

Não nos propomos, aqui, verificar como estão sendo feitos os acompanhamentos, o 

que estaria mais relacionado ao estudo da prática gestora, mesmo que estejamos conscientes 

de que as práticas são imbricadas e que possíveis faltas ou êxitos refletem umas nas outras 

práticas. 

A SETEC/MEC realiza a convocação duas vezes por ano, no 1º e no 4º bimestre, para 

apresentação de novos projetos para recebimento e análise através da divulgação de edital 

público. Depois de assinado o convênio, o prazo máximo para a execução é de 60 dias e 

duração, de no máximo quatro anos (ibidem). 

Como podemos ver acima, toda uma estrutura de planejamento foi construída para que 

o PROEJA fosse uma realidade teórica e prática. As preocupações vão desde datas e prazos 

para realização de eventos à formação de professores e gestores. Poderíamos dizer, pelo que 

apresenta o documento, que há muitos elementos que contribuem para o sucesso do Programa, 

mas é no sujeito discente que poderemos ver se a práxis se efetiva. 

 

 

3.3. A Prática Docente 

 

Esse ―campo específico de conhecimento exige a correspondente formação de 

professores para atuar nessa esfera‖. A fim de que o professor da educação básica ou 

profissional atue, é preciso ―mergulhar no universo de questões que compõem a realidade 

desse público, investigando seus modos de aprender de forma geral, para que possa 

compreender e favorecer essas lógicas de aprendizagem no ambiente escolar‖. Portanto, é 

fundamental, para a ―implantação dessa política, uma sólida formação continuada dos 

docentes, por serem estes também sujeitos da educação de jovens e adultos, em processo de 

aprender por toda a vida‖ (BRASIL, 2007, p. 29). 

Assim como aqueles que estiveram afastados da escola precisam voltar a aprender de 

forma sistematizada, os que não saíram da escola precisam continuar aprendendo de forma 

sistematizada. Além disso, precisam aprender a fazer leituras, as quais, conforme postula 

Quintás, promovem não apenas a informação, mas a formação; ou seja, precisam ter acesso a 



     96 
 

leituras que esse autor chama ―de segundo grau ou de nível superior‖(QUINTÁS, 2004, p. 

33). 

A proposta desse Programa é que seja formado um professor/educador que medeie e 

articule a produção coletiva de um conhecimento comprometido com a criatividade, 

satisfazendo as demandas e exigências dos alunos e do projeto pedagógico (BRASIL, 2007, p. 

35). 

No Estado de Pernambuco não há formação inicial específica para o professor da EJA. 

Tal formação só é possível na pós-graduação. Os cursos de licenciatura não oferecem 

disciplinas específicas da EJA (segundo segmento), estabelecidas por Lei em 1996, nem 

disciplinas relativas ao PROEJA (LEAL, 2009). 

A Academia, como espaço de produção de conhecimento, perquisa e extensão, 

participa direta e indiretamente na formação dos professores para esse Programa. Atua de 

forma específica na pós-graduação, atendendo e apoiando trabalhos de professores 

interessados na área. 

 

 

3.4. A Prática Discente 

 

É um sinal de existência de problemas na educação brasileira a presença de um 

número considerável de jovens na EJA, problema decorrente da não permanência e do 

insucesso no ensino fundamental ―regular‖. Reconhece-se que o acesso ao ensino não garantiu 

qualidade às redes para assegurar que as crianças permaneçam na escola e aprendam nela. 

Outro fator determinante desse número de jovens na EJA é a recorrência das desigualdades 

socioeconômicas que obrigam as famílias a buscar no trabalho infantil complemento para uma 

renda mínima, comprometendo o tempo da infância e o tempo da escola. Os que buscam esse 

Programa creem que a falta de escolaridade em suas vidas os faz menores. Portanto, o sujeito 

discente da EJA percebe-se como marginal em relação ao sistema, 

 

 

... com atributos sempre acentuados em consequência 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, 2007, p. 10). 
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O Estado entende que, por força de lei, é seu dever a oferta da educação básica à 

população e percebe que, por não estarem resolvidas questões relativas a esse nível de 

educação, é necessário agir diante de ocorrências constatadas no âmbito da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. O Documento em estudo traz, como exemplo desse 

problema, a ―baixa expectativa de inclusão de jovens de classes populares entre os atendidos 

pelo sistema público de educação profissional‖. Defende, então, como fundamental 

 

 

... uma política pública estável voltada para a EJA que contemple a elevação 

da escolaridade com profissionalização no sentido de contribuir para a 

integração sociolaboral desse grande contingente de cidadãos cerceados em 

seu direito de concluir a educação básica e de ter acesso a uma formação 

profissional de qualidade (BRASIL, 2007, p.10). 
 

 

 

Esse Documento destaca, ainda, que o aluno desse segmento, apesar de chegar ou 

voltar à escola com um nível de letramento aquém do que se espera para o nível em que se 

encontra, traz uma vasta experiência de vida, que inclui a profissional, com singular 

possibilidade de aproveitamento e crescimento. Assim, a escolarização de que ele necessita 

deve oferecer-lhe condições não somente de construção do seu próprio conhecimento, de 

forma interdisciplinar e contextualizada, como também de forma integral, a partir do resgate 

de toda uma história de vida, com uma prática profissional que deve ser associada a teorias, 

para assegurar-lhe uma melhor qualificação para o trabalho. Isso porque uma das razões do 

alto índice de desemprego é a falta de escolarização básica exigida para as funções e 

qualificação específica. 

Contudo, conforme alerta o Documento, ―os sujeitos alunos deste processo não terão 

garantia de emprego ou melhoria material de vida‖, mas das possibilidades de alcançar esses 

objetivos, ―além de se enriquecerem com outras referências culturais, sociais, históricas, 

laborais‖ que possibilitam formas diferentes de ler o mundo, ―no sentido freireano, estando no 

mundo e o compreendendo de forma diferente da anterior ao processo formativo‖ (BRASIL, 

2007, p. 29).  

Visualizamos aqui o caráter ressocializador da proposta educativa, em que o elemento 

integralizador do currículo se destaca. 
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3.5. A Prática Epistemológica 

 

O PROEJA fundamenta-se em teorias da educação em geral e de estudos específicos 

do campo da EJA, além de basear-se em reflexões teórico-práticas desenvolvidas no campo 

da EJA do ensino médio e nos cursos de formação profissional da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica articulados em seis princípios que compõem essa prática.  

 

 

 
O primeiro princípio diz respeito ao papel e compromisso que entidades 

públicas integrantes dos sistemas educacionais têm com a inclusão da 

população em suas ofertas educacionais. O princípio surge da constatação 

de que os jovens e adultos que não concluíram a educação básica em sua faixa 

etária regular têm tido pouco acesso a essas redes. Assim, um princípio dessa 

política — a inclusão — precisa ser compreendido não apenas pelo acesso dos 

ausentes do direito à escola, mas questionando também as formas como essa 

inclusão tem sido feita, muitas vezes promovendo e produzindo exclusões 

dentro do sistema, quando não assegura a permanência e o sucesso dos alunos 

nas unidades escolares (BRASIL, 2007, p. 30). 
 

 

 

Se são questionadas as formas como a inclusão é feita, pressupomos que a 

preocupação com a permanência e sucesso dos alunos dependerá da efetiva qualidade dos 

recursos humano e material, e principalmente das relações entre esses recursos. Não 

adiantaria uma escola visivelmente acessível e equipada na qual os docentes não soubessem 

lidar com os discentes, com os gestores, com os equipamentos e materiais; ou uma escola em 

que os gestores não conseguissem gerir seus recursos ao ponto de faltar equipamento, 

material, docentes e até mesmo um currículo orientador para o alcance dos objetivos aos quais 

a escola se destina. 

 
 

O segundo princípio, decorrente do primeiro, consiste na inserção orgânica 

da modalidade EJA integrada à educação profissional nos sistemas 

educacionais públicos. Assume-se, assim, a perspectiva da educação como 

direito — assegurada pela atual Constituição no nível de ensino fundamental 

como dever do Estado. Além disso, alarga-se a projeção desse dever ao se 

apontar a educação básica iniciando-se na educação infantil e seguindo até a 

conclusão do ensino médio (BRASIL, 2007, p. 30). 
 

 

A Rede Federal de Ensino, apesar de ser a pioneira no oferecimento do PROEJA, além 

de não conseguir dar conta da demanda pela EJA, não é a única responsável pela oferta da 

educação básica. Portanto, outros sistemas educacionais públicos precisam se comprometer 
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com essa oferta.  Esse compromisso não deve se limitar a um melhor atendimento à EJA, mas, 

sim, atuar na origem da necessidade da existência dessa modalidade de ensino. Só existem 

alunos na EJA porque a educação básica não consegue assegurar a qualidade que permita a 

permanência do discente na escola.  

 

 
A ampliação do direito à educação básica, pela universalização do ensino 

médio, constitui o terceiro princípio, em face da compreensão de que a 

formação humana não se faz em tempos curtos, exigindo períodos mais 

alongados, que consolidem saberes, a produção humana, suas linguagens e 

formas de expressão para viver e transformar o mundo. A expansão do direito, 

portanto, inclui a universalização do ensino médio, como horizonte próximo, 

face da quase total universalização do acesso ao ensino fundamental 

(BRASIL, 2007, p. 30). 
 

 

Costuma-se considerar o aluno que não consegue concluir os níveis de ensino na idade 

prevista oficialmente como ―fora de faixa etária‖ ou, ainda, ―com distorção idade-série‖. O 

princípio registrado acima destaca que a formação humana não se faz em tempos curtos nem 

para aqueles que estão seguindo o que oficialmente é tido como seu trajeto escolar. A 

imposição às pessoas com necessidades de tempos diferentes para aprender, que tenham de 

aprender em um tempo padrão, pode funcionar como um dos motivos de exclusão. Para 

aqueles já excluídos do sistema escolar que retornam, costuma-se reduzir ainda mais o tempo 

previsto, conferindo-lhes cursos se não supletivos, com o mesmo caráter, como aqueles 

destinados a ―acelerar‖ e corrigir a ―distorção‖. A universalização, tanto do ensino 

fundamental quanto do médio, apenas voltada para a quantidade torna-se sem sentido.  

 

 
O quarto princípio compreende o trabalho como princípio educativo. A 

vinculação da escola média com a perspectiva do trabalho não se pauta pela 

relação com a ocupação profissional diretamente, mas pelo entendimento de 

que homens e mulheres produzem sua condição humana pelo trabalho — ação 

transformadora no mundo, de si, para si e para outrem (BRASIL, 2007, p. 30). 
 

 

Não podemos fugir da situação do ser humano no mundo. A necessidade do trabalho é 

para todos que não sejam incapazes. A possibilidade de o ensino médio não se restringir à 

garantia da ocupação profissional diretamente, mas basear-se no entendimento de que homens 

e mulheres produzem sua condição humana pelo trabalho para uma ação inferencial no 

mundo, em si mesmo e em outrem, deve ser aliada à questão dos valores, pois não é qualquer 

formação que desenvolve melhores pensamentos, sentimentos e atitudes nas pessoas.  
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O quinto princípio define a pesquisa como fundamento da formação do 

sujeito contemplado nessa política, por compreendê-la como modo de 

produzir conhecimentos e fazer avançar a compreensão da realidade, além de 

contribuir para a construção da autonomia intelectual desses 

sujeitos/educandos. […] (BRASIL, 2007, p. 30). 
 

 

A pesquisa como fundamento da formação do sujeito garante-lhe a práxis, relação dos 

conteúdos de forma teórico-prática, essencial para que o sujeito avance na compreensão da 

realidade para contribuir na construção da autonomia intelectual. Ela só contribuirá, contudo, 

efetivamente se contemplar também outra questão fundamental para a formação humana: a 

compreensão do que é o sujeito e do que é realidade. Quintás (2004) entende que, se 

pensarmos com rigor, mobilizaremos o ser humano para a criatividade, o que garante o 

entendimento das realidades. Souza (2007) entende que, a partir da recognição e da 

reinvenção, há possibilidades de ocorrer mudança de pensamento, sentimentos e de atitudes 

que levem o sujeito a uma melhor relação consigo, com o outro e com o mundo. 

 

 
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. Nesse sentido, outras categorias 

para além da de ―trabalhadores‖ devem ser consideradas pelo fato de serem 

elas constituintes das identidades e não se separarem, nem se dissociarem dos 

modos de ser e estar no mundo de jovens e adultos (BRASIL, 2007, p. 30). 

 

 

Concluímos que a categoria fundamental a ser considerada é o ―ser humano‖ com 

todas as suas nuances, mas principalmente a possibilidade dele de aprender a pensar bem, 

independentemente de outros fatores que o distanciem ou o aproximem, como idade, gênero, 

etnia e classe. Não se nega que esses fatores são relevantes, mas considera-se que há algo que 

aproxima os seres humanos para além das diferenças: a sua possibilidade de pensar e ―pensar 

com rigor‖ (QUINTÁS, 2004, p. 20). 

 

 

3.5.1. O Projeto Político-Pedagógico 

 

O Projeto Político-Pedagógico tem funcionado como um documento articulador do 

ensino médio com a educação profissional técnica de nível médio no PROEJA. Mesmo 

existindo a possibilidade de a oferta de vagas ocorrer nas modalidades integrada, 
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concomitante e subsequente, é na integrada, constituída por um ―currículo integrado‖, que se 

concentram as atenções do Programa. A base da integração ―é epistemológica, de conteúdos, 

de metodologias e de práticas educativas‖. Quanto ao currículo, pode se afirmar que ele 

possibilita a integração ―entre uma formação humana mais geral, uma formação para o ensino 

médio e a formação profissional‖ (BRASIL, 2007, p. 32- 33). 

 

 

3.5.2. O Currículo Integrado 

 

Os fundamentos político-pedagógicos do currículo integrado se baseiam na ―política 

que concebe a educação como direito de todos e processo contínuo que se desenvolve ao 

longo da vida‖. A partir dessa concepção, ―as especificidades da educação de jovens e 

adultos‖ passam a ser consideradas e ganham novo sentido, tornando-se necessário o 

estabelecimento da ―relação entre educação profissional, ensino médio e EJA‖. Isso traça 

 

 

os fios que entrelaçam a perspectiva de pensar, de forma integrada, um projeto 

educativo, para além de segmentações e superposições que tão pouco revelam 

das possibilidades de ver mais complexamente a realidade e, por esse ponto de 

vista, pensar também a intervenção pedagógica (BRASIL, 2007,  p. 33). 

 

 

Sabemos que essa compreensão de educação para todos se estabelece legalmente com 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1946, portanto há 63 anos. Contudo, 

Comênio proclamou essa ideia ainda no século XVI, ao defender, em sua obra principal, a 

Didática Tcheca ou Didática Magna – Tratado de Ensinar tudo a todos, que era possível um 

método único para ensinar tudo a todos. Para empreender essa obra, contou com as ideias de 

Ratke, de base ético-religiosa (NEVES, 2010). 

A Declaração de Hamburgo, resultado da V CONFINTEA, realizada em 1997, na 

Alemanha, pela UNESCO (1997), é um marco e alavanca desse processo que passa a ser 

compreendido não só como modalidade de ensino, mas como ―estratégia de formação 

continuada‖. O Brasil, como país membro da ONU, se compromete a pôr em ação o que 

estabelece o Documento. 
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As funções reparadora e equalizadora, por meio das quais o Parecer 

CNE/CEB nº. 11/2000 atribui o caráter de fazer cumprir o dever do Estado 

para assegurar o direito de todos à educação, reduzindo a desigualdade entre 

os que a tiveram e aqueles aos quais o acesso foi interditado, associam-se à 

terceira função — a qualificadora. Esta função, segundo o Parecer, revela o 

verdadeiro sentido da EJA, compreendida na perspectiva da formação para o 

exercício pleno da cidadania, por meio do desenvolvimento do pensamento 

crítico e autônomo de cidadãos participativos, conscientes de seus direitos 

sociais e de sua compreensão/inserção no mundo, entendido como elemento 

fundamental ao processo de omnização de homens e mulheres e de produção 

cultural (BRASIL, 2007, p. 34). 

 

 

 

Encontra-se, nessa proposta, uma pequena amostra do que acreditamos ser a 

verdadeira função da educação: ―O grande desafio dessa política é a construção de uma 

identidade própria para novos espaços educativos‖, que acolham um perfil discente que, além 

de todas as diferenças, traga a idade e as histórias de vida dos sujeitos como elementos a 

serem considerados. 

 

 

Isto remete ao reconhecimento dos espaços de produção de saberes na 

sociedade, muitos deles interditados aos jovens e adultos para a fruição e 

acesso, como, por exemplo, os que possibilitam a vivência com bens culturais 

produzidos historicamente – disponíveis em museus, teatros, bibliotecas, 

cinemas, exposições de arte. Se esta precisa ser uma referência para o 

currículo do ensino médio com educação profissional, exige também 

reconhecer formas e manifestações culturais nãohegemônicas produzidas por 

grupos de menor prestígio social e, quase sempre, negadas e invisibilizadas na 

sociedade e na escola (ibidem). 

 

 

A proposta é que, ―nesses espaços, os saberes produzidos sejam também reconhecidos 

e legitimados, e evidenciados por meio de biografias e trajetórias de vida dos sujeitos‖, pois a 

compreensão é de que eles são ―decorrentes dos variados espaços sociais que a população 

vivencia no seu estar e ser no mundo, seja cultural, laboral, social, político ou histórico‖. 

 

 

Portanto, o currículo integrado é uma possibilidade de inovar 

pedagogicamente na concepção de ensino médio, em resposta aos 

diferentes sujeitos sociais para os quais se destina, por meio de uma 

concepção que considera o mundo do trabalho e que leva em conta os mais 

diversos saberes produzidos em diferentes espaços sociais. Abandona-se a 

perspectiva estreita de formação para o mercado de trabalho para 

assumir a formação integral dos sujeitos como forma de compreender e se 

compreender no mundo (ibidem). 
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Percebe-se que grande ênfase é dada ao sujeito discente e suas diferenças, que 

acreditamos ser as da maioria do povo brasileiro acrescido do fator etário. ―Por isso, é 

essencial conhecer esses sujeitos; ouvir e considerar suas histórias e seus saberes, bem como 

suas condições concretas de existência‖.  

 

 

Os sujeitos educandos 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‖. Embora a legislação não defina a idade mínima para 

acesso a cursos de ensino fundamental ou de ensino médio na modalidade 

EJA, há que se exercer papel pedagógico para orientar jovens que venham em 

busca de substituição de estudos regulares, decorrendo daí, uma vez mais, 

exclusões para aqueles sempre e historicamente excluídos do direito 

educacional. Pensar em sujeitos com idade superior ou igual a 18 anos, com 

trajetória escolar descontínua, que já tenham concluído o ensino fundamental 

é tomar uma referência, certamente, bem próxima da realidade de vida dos 

sujeitos da EJA. 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.  
A participação ativa dos alunos na produção de conhecimentos pressupõe o 

estímulo cotidiano para os muitos possíveis aprendizados, na perspectiva de 

constante superação, desenvolvendo sua consciência do valor da escolarização 

e da qualificação profissional (BRASIL, 2007, p. 35-36). 

 

 

 

Mas, na perspectiva de uma prática pedagógica coletiva, é preciso que se considerem 

os demais sujeitos envolvidos aos quais cabem papéis imprescindíveis na construção do 

respeito à diversidade desses sujeitos, na elevação de sua dignidade humana. 

 

 

Dos gestores públicos (MEC e Secretarias Estaduais e Municipais), aspira-se o 

comprometimento com a viabilização de financiamento permanente, em 

tempo hábil e com as necessárias articulações políticas, como garantia para 

uma oferta perene e de qualidade. Dos gestores das instituições, espera-se o 

gerenciamento adequado com acompanhamento sistemático movido por uma 

visão global. Dos servidores, em geral, deseja-se que sejam sensíveis à 

realidade dos educandos e compreendam as especificidades da EJA. 
Professores, como educadores que são, ao assumirem o papel de mediadores e 

articuladores da produção coletiva do conhecimento, e comprometidos com a 

proposta, poderão atuar criativamente, acolhendo sem ansiedade as demandas 

e exigências dos sujeitos alunos e do projeto pedagógico. A participação de 

professores em programas de formação continuada poderá favorecer a 
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compreensão de sua função como mobilizadores das famílias, acolhendo-as 

nas eventuais participações junto ao projeto da escola, de modo a consolidar 

participações mais sistemáticas e qualificadas no processo educacional 

(ibidem, 2007, p. 35). 

 

 

A integração da proposta tem como alvo o rompimento, ―de uma vez por todas, com a 

visão exclusivamente propedêutica‖ do ensino médio, principalmente de que tem caráter 

preparatório para os exames vestibulares. Isso remete à seguinte questão: ―qual o papel do 

ensino médio como etapa final da educação básica?‖.  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), o ensino 

médio é a etapa final da educação básica; entre suas finalidades, destacam-se as seguintes: dar 

condições de progressividade aos estudos; preparar para o trabalho e a cidadania; aprimorar o 

educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico; e relacionar a teoria com a prática. 

Percebemos nessa proposta de integração uma dimensão da ressocialização, conforme postula 

Souza (2007). 

O Documento traz como base, para execução da proposta e cumprimento da política, 

os seguintes ‖fundamentos político-pedagógicos que norteiam a organização curricular‖: 

 

 
a) a integração curricular visando à qualificação social e profissional 

articulada à elevação da escolaridade, construída a partir de um processo 

democrático e participativo de discussão coletiva; 
b) a escola formadora de sujeitos articulada a um projeto coletivo de 

emancipação humana; 
c)  a valorização dos diferentes saberes no processo educativo; 
d) a compreensão e consideração dos tempos e espaços de formação dos 

sujeitos da aprendizagem; 
e)  a escola vinculada à realidade dos sujeitos; 
f)  a autonomia e colaboração entre os sujeitos e o sistema nacional de ensino; 
g)  o trabalho como princípio educativo (Adaptado do documento Saberes da 

Terra, 2005, p. 22-24) (BRASIL, 2007, p. 37-38). 

 

 

Apesar da ênfase na integração curricular no sentido da valorização dos vários saberes 

do processo educativo, queremos ver na prática pedagógica como são articulados esses 

conteúdos. 
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3.5.2.1. A Organização curricular 

 

De acordo com o que propõe o Programa, não se pode estabelecer uma organização 

curricular antecipadamente, devendo ela ser construída de forma contínua, processual e 

coletiva, uma vez que ―envolve todos os sujeitos que participam do Programa‖. Por isso, 

toma-se a EJA como ponto de partida de ―superação de modelos curriculares tradicionais, 

disciplinares e rígidos‖.  

 

 
A desconstrução e construção de modelos curriculares e metodológicos, 

observando as necessidades de contextualização diante da realidade do 

educando, promovem a ressignificação de seu cotidiano. Essa concepção 

permite a abordagem de conteúdos e práticas inter e transdisciplinares, a 

utilização de metodologias dinâmicas, promovendo a valorização dos saberes 

adquiridos em espaços de educação nãoformal, além do respeito à diversidade 
(BRASIL, 2007, p. 38). 

 
. 

 

A Resolução CNE/CEB nº. 1/2000, que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a EJA, determina, no Art. 5º, que se ressaltem os ―princípios de equidade, 

diferença e proporcionalidade ao se considerarem as Diretrizes Curriculares Nacionais e se 

estabelecer um modelo pedagógico próprio‖ para que as seguintes condições sejam 

asseguradas: 

 

 

I. quanto à equidade, a distribuição específica dos componentes curriculares a 

fim de proporcionar um patamar igualitário de formação e restabelecer a 

igualdade de direitos e de oportunidades em face do direito à educação; 
II. quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da alteridade própria 

e inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formativo, da 

valorização do mérito de cada qual e do desenvolvimento de seus 

conhecimentos e valores; 
III. quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas dos 

componentes curriculares em face das necessidades próprias da EJA com 

espaços e tempos nos quais as práticas pedagógicas assegurem aos seus 

estudantes identidade formativa comum aos demais participantes da 

escolarização básica. 
Define-se, então, o currículo como um desenho pedagógico e sua 

correspondente organização institucional à qual articula dinamicamente 

experiências, trabalho, valores, ensino, prática, teoria, comunidade, 

concepções e saberes, observando as características históricas, econômicas e 

socioculturais do meio em que o processo se desenvolve. ―Antes de ser uma 

proposta pré-definida, o currículo orienta-se pelo diálogo constante com a 

realidade‖. (BRASIL, 2005, p.24). (BRASIL, 2007, p. 38-39). 
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A necessidade de uma formação integral é visível e está intrinsecamente relacionada  

ao currículo integrado e à interdisciplinaridade. Ajuda-nos nessa compreensão Guimarães 

(2007), para quem o currículo integrado é composto por uma rede de relações complexas, a 

qual envolve a formação integral do ser humano. Portanto, o ser humano e sua complexidade 

aparecem como centro do processo educativo, para que seja assegurada a sua formação. Essa 

autora destaca as dimensões do ser – coletiva, individual, histórica, ecológica –, que devem 

ser sustentadas nos princípios da solidariedade, da ética, da pluralidade cultural e da 

sustentabilidade. O trabalho, a ciência, a cultura e o meio ambiente são caracterizados como 

eixos integradores do currículo, os quais estão imbricados em relações socioambientais. 

 

 

3.5.2.2. A Estrutura do currículo 

 

Assim, o currículo não é prescritivo, pois tem um caráter estruturador de ―um processo 

de seleção e de produção de saberes, de visões de mundo, de habilidades, de valores, de 

símbolos e significados, enfim, de culturas‖. Portanto, diferentemente de outros, traz 

elementos a serem considerados para as escolhas dos componentes a serem estudados e 

vividos. Ei-los a seguir: 

 

 

a) a concepção de homem como ser histórico-social que age sobre a natureza 

para satisfazer suas necessidades e, nessa ação, produz conhecimentos como 

síntese da transformação da natureza e de si próprio (RAMOS, 2005, p. 114); 
b) a perspectiva integrada ou de totalidade a fim de superar a segmentação e 

desarticulação dos conteúdos; 
c) a incorporação de saberes sociais e dos fenômenos educativos extra-

escolares; ―os conhecimentos e habilidades adquiridos pelo educando por 

meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames‖ (§2º, Art. 

38, LDBEN); 
d) a experiência do aluno na construção do conhecimento; trabalhar os 

conteúdos estabelecendo conexões com a realidade do educando, tornando-o 

mais participativo; 
e) o resgate da formação, participação, autonomia, criatividade e práticas 

pedagógicas emergentes dos docentes; 
f) a implicação subjetiva dos sujeitos da aprendizagem; 
g) a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a interculturalidade; 
h) a construção dinâmica e com participação; 
i) a prática de pesquisa (adaptado de MACHADO, 2005). (BRASIL, 2007, 

p. 39-40). 
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Esse tipo de currículo admite diversas formas de organização e estratégias 

metodológicas. O Documento cita Machado (2005) que traz, entre outras, uma possibilidade 

de agrupamento de abordagens metodológicas de integração, 

 

 
Abordagens embasadas na perspectiva de complexos temáticos: 
Concentricidade de temas gerais, ligados entre si; temas integradores, 

transversais e permanentes; 
Temas que 
� abranjam os conteúdos mínimos a serem estudados; 

� possam ser abordados sob enfoque de cada área do conhecimento; 

� possibilitem compreender o contexto em que os alunos vivem; 

� atendam as condições intelectuais e sociopedagógicas dos alunos; 

� produzam nexos e sentidos; 

� permitam o exercício de uma pedagogia problematizadora; 

� garantam um aprofundamento progressivo ao longo do curso; 

� privilegiem o aprofundamento e a ampliação do conhecimento do aluno. 
Abordagem por meio de esquemas conceituais: 
� foco em conceitos amplos; 

� conceitos escolhidos que mantêm conexão com várias ciências; 

� cada conceito é desenvolvido em diversos contextos; 

� cada conceito é enriquecido pelas diversas contextualizações. 
Abordagem centrada em resoluções de problemas: 
� problemas são propostos para soluções; 

� a partir de sua disciplina, cada professor, junto com seus alunos, fornece 

dados e fatos para interpretação visando à solução dos problemas propostos. 
Abordagem mediada por dilemas reais vividos pela sociedade: 
� perguntas são feitas sobre a conveniência de determinadas decisões 

políticas ou programáticas; 
� a partir de sua disciplina, cada professor, junto com seus alunos, fornece 

dados e fatos para interpretação visando à discussão dos dilemas propostos. 
Abordagem por áreas do conhecimento: 
� natureza/trabalho; 

� sociedade/trabalho; 

� multiculturalismo/trabalho; 

� linguagens/trabalho; 

� ciência e Tecnologia/Trabalho 

� saúde/trabalho 

� memória/trabalho 

� gênero/trabalho 

� etnicidade/trabalho 

� éticas religiosas/trabalho (BRASIL, 2007, p. 40-41). 

 

 

Para Silva (2005), duas concepções principais sobre conhecimento têm dominado o 

pensamento sobre o currículo e sua prática: o conhecimento como coisa e o conhecimento 

como ideia, abstração. Essas concepções de conhecimento têm seu correlato em concepções 
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paralelas de cultura. Isso resulta numa lista de conteúdos, coisas a serem transportadas, ideias 

a serem passadas do papel para ―cabeças‖. Conhecimento e cultura estão relacionados à 

produção, ao fazer algo com coisas, a dinamismo. Consequentemente, também o currículo é 

centralmente produtivo. Assim, conhecimento, cultura e currículo têm caráter político e 

histórico. Podem-se fazer coisas diferentes e discordantes com eles, atividades que podem 

variar de acordo com épocas e situações. Currículo é também uma relação social. A produção 

de conhecimento envolvida no currículo se realiza através de uma relação entre pessoas. 

Relações desiguais de poder entre grupos resultam na reificação do conhecimento, do 

currículo, com destaque para os seus aspectos de consumo e não de produção (SILVA, 2005; 

p. 193; 194). Acrescentamos que o currículo precisa ter relação com o que é ―ser humano‖. 

Para as pedagogias marxistas, práticas de avaliar e de planejar o ensino são 

consideradas como um fazer gerencial e tecnicista, servindo para reprimir, controlar e 

disciplinar o trabalho docente e as ações dos estudantes. Dessa forma, o planejamento do 

ensino é negado aos professores. Para as pedagogias liberais, o que costuma valer são os 

aspectos emergentes dos interesses, das necessidades morais e das capacidades cognitivas dos 

estudantes, o que também funciona para colocar o planejamento de ensino fora de questão, já 

que são as manifestações consideradas espontâneas dos alunos aquelas que devem nortear 

suas intervenções (psico) pedagógicas Para as pedagogias críticas/radicais, a prática 

pedagógica é um agir que não é neutro, nem inocente, mas comprometido e interessado em 

disputar hegemonia e predomínio político. Nas relações de saber-poder, o que dizemos e 

fazemos causa efeitos sociais, culturais e subjetivos, muitas vezes até antagônicos a nossos 

princípios e ideais professados em direção à libertação das classes trabalhadoras e à 

democratização da educação pública (CORAZZA, 2003, p.103-105).  

O propósito das escolas era quase exclusivamente o de preparar os jovens para entrar 

nas universidades. Dessa forma, o currículo escolar espelhava o da universidade. No século 

XX, ativistas sociais defendiam que escolas deveriam e poderiam servir propósitos e 

interesses sociais mais amplos do que preparar apenas para o ensino superior. Assim, 

surgiram novas concepções de currículo na teoria e na prática educacionais que eram mais 

adequadas a esses propósitos abrangentes, mas a abordagem por disciplina mantém sua 

ascendência. Com algumas exceções, o currículo das escolas, em todo o mundo, é descritivo e 

organiza-se de acordo com áreas disciplinares distintas. Contudo, as ideias que as pessoas têm 

sobre si próprias e sobre o seu mundo, as suas percepções, crenças, valores constroem-se com 

base nas suas experiências. O que aprendemos através da reflexão sobre as nossas 

experiências torna-se um recurso para lidar com problemas, questões e outras situações, tanto 
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pessoais quanto sociais, à medida que estas surjam no futuro. Portanto, nossas experiências na 

vida são integradas (BEANE, 2003, p. 92).  

Daí surge uma compreensão mais abrangente da organização e utilização do 

conhecimento na sua forma dinâmica. Conteúdos e interesses da cultura popular encontram-se 

subitamente paralelos aos da ―alta cultura‖, o que possibilita a utilização democrática do 

conhecimento com finalidade social (BEANE, 2003, p. 105).  

Entendemos que o currículo integrado pode favorecer a educação voltada para a 

formação humana que deve ser integrada. O que se deve integrar, em princípio, para que os 

conteúdos não sejam apenas parte de uma lista, é a compreensão do ser humano como um ser 

integral pleno em possibilidades de realizações. 

 

 

3.5.3. A Avaliação 

 

Segundo Hoffman (1991), os estudos acerca de avaliação deixam para trás o caminho 

das verdades absolutas, dos critérios objetivos, das medidas padronizadas e das estatísticas 

para contemplar o sentido essencial dos atos avaliativos de interpretação de valor sobre o 

objeto da avaliação. Essa autora postula que avaliação deve ser um ato consciente, reflexivo e 

dialógico em relação às realidades envolvidas no processo avaliativo (HOFFMANN, 1991, p. 

15-16). A partir dessa compreensão, avaliar não significa dar notas, classificar, medir, mas 

carrega o sentido de recognição e reivenção (SOUZA, 2007).  

A proposta do PROEJA, no quesito avaliação, parte da compreensão de que  

 

 
a aprendizagem não ocorre de maneira imediata e instantânea e nem, apenas, 

pelo domínio de conhecimentos específicos ou informações técnicas; a 

aprendizagem requer um processo constante de envolvimento e aproximações 

sucessivas, amplas e integradas, fazendo com que o educando possa, a partir 

das reflexões sobre suas experiências e percepções iniciais, observar, 

reelaborar e sistematizar seu conhecimento acerca do objeto em estudo. A 

avaliação abrange todos os momentos e recursos que o professor utiliza no 

processo de ensino-aprendizagem, tendo como objetivo principal o 

acompanhamento do processo formativo dos educandos, verificando como a 

proposta pedagógica vai sendo desenvolvida ou se processando, na tentativa 

da sua melhoria, ao longo do próprio percurso. A avaliação não privilegia a 

mera polarização entre o ―aprovado‖ e o ―reprovado‖, mas sim a real 

possibilidade de mover os alunos na busca de novas aprendizagens. Muito 

embora exista a preocupação com a escolaridade, o processo de ensino-

aprendizagem traz no seu bojo a concepção que não separa a avaliação da 

aprendizagem. São partes constitutivas de um mesmo processo. A avaliação, 

nesse sentido, ocorre como parte do processo de produção do conhecimento. 
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Evidencia-se que a avaliação tem como função priorizar a qualidade e o 

processo de aprendizagem, isto é, o desempenho do aluno ao longo do período 

letivo, quer seja bimestral, semestral, modular, entre outros, não se 

restringindo apenas a uma prova ou trabalho, conforme orienta a LDBEN 

(BRASIL, 2007, p. 42). 

 

 

O Documento destaca a proposta de avaliação apresentada pelo CEFET-RN, em 2005, 

que toma a avaliação como processo contínuo, através de instrumentos diversificados,  

 

 
que busca a (re)construção do conhecimento coerente com a formação integral 

dos sujeitos, por meio de um processo interativo, considerando o aluno como 

ser criativo, autônomo, participativo e reflexivo, tornando-o capaz de 

transformações significativas na realidade (BRASIL, 2007, p. 43). 

 

 

A avaliação assume, assim, papel importante para a prática pedagógica. Para o 

docente, no que diz respeito aos diferentes conteúdos – intelectual, afetivo, social – e do 

planejamento da proposta pedagógica efetivamente realizada, isso representa um avanço. 

Acreditamos que essa perspectiva contemple não só o sujeito discente como também os 

demais sujeitos. Há uma exigência de que a avaliação se dê ―de forma contínua e sistemática‖, 

podendo ser:  

 

 
Diagnóstica: na medida em que caracteriza o desenvolvimento do aluno no 

processo de ensino-aprendizagem, visualizando avanços e dificuldades e 

realizando ajustes e tomando decisões necessárias às estratégias de ensino e ao 

desempenho dos sujeitos do processo; 
Processual: quando reconhece que a aprendizagem acontece em diferentes 

tempos, por processos singulares e particulares de cada sujeito, tem ritmos 

próprios e lógicas diversas, em função de experiências anteriores mediadas 

por necessidades múltiplas e por vivências individuais que integram e 

compõem o repertório a partir do qual realiza novos aprendizados e 

ressignifica os antigos; 
Formativa: na medida em que o sujeito tem consciência da atividade que 

desenvolve, dos objetivos da aprendizagem, podendo participar na regulação 

da atividade de forma consciente, segundo estratégias metacognitivas que 

precisam ser compreendidas pelos professores. Pode expressar seus erros, 

como hipóteses de aprendizagem, limitações, expressar o que sabe, o que não 

sabe e o que precisa saber; 
Somativa: expressa o resultado referente ao desempenho do aluno no 

bimestre/semestre através de menções, relatórios ou notas (BRASIL, 2007, p. 

43-44). 
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Nesse sentido, ―avaliar é reconhecer criticamente a razão da situação em que se 

encontra o aluno e os obstáculos que o impedem de ser mais‖. Uma proposição que vai de 

encontro ―à imposição de uma consciência à outra‖, estabelecida por prescrições do que se 

deve vir a ser e a fazer. Isso por entender que, 

 

 

para uma formação humana, é fundamental que o sujeito reconheça o limite da 

situação de opressão vivida, do temor de ser mais, para querer ousar ser mais, 

para que encontre os caminhos de seu progresso, de sua libertação. A 

percepção da realidade a partir de atos de avaliação acolhedores, processuais, 

formadores pode contribuir para que os objetivos da ação educativa produzam 

resultados diferentes. O que importa é que não se reproduzam, pela avaliação, 

as exclusões vigentes no sistema, que reforçam fracassos já vivenciados e 

corroboram a crença internalizada de que não são capazes de aprender, 

substituindo esse modelo pela ratificação da autoestima que qualquer processo 

bem sucedido pode produzir, reafirmando a disposição da política de cumprir 

o dever da oferta da educação com qualidade, devida a tantos brasileiros pelo 

Estado (BRASIL, 2007, p. 44). 
 

 

Percebemos que a proposta avaliativa do PROEJA (diagnóstica, processual e 

formativa) caminha no sentido de tornar a avaliação um instrumento para se chegar a um fim, 

e não o próprio fim. Todos os sujeitos de uma prática pedagógica precisam ser avaliados. 

Contudo, sabemos que a prática pedagógica não se efetiva em sua proposta, pois a 

entendemos como norteadora das práticas dos sujeitos. Os sujeitos não se resumem aos 

discentes; portanto, quem avalia a prática gestora? Quem avalia a prática docente? Na própria 

relação entre os sujeitos já se podem ter indicadores avaliativos, considerando que conteúdos 

da ressocialização dizem respeito aos conteúdos instrumentais, educativos e operativos 

(SOUZA, 2007). Assim, atitudes e emoções devem ser avaliadas, não somente os conteúdos 

instrumentais.  

 

 

 

3.5.4. A Organização dos Tempos e Espaços 

 

Nessa proposta, os espaços e o tempo se ampliam para além da escola, pois se entende 

que ―os saberes são construídos na escola, na família, na cultura, na convivência social em 

que o encontro das diferenças produz novas formas de ser, estar e de se relacionar com o 

mundo‖. O projeto político-pedagógico funciona como um instrumento articulador das várias 

propostas de utilização de diferentes espaços como proposta para o aprendizado. Ou seja, é 
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nesse documento que devem ser registradas as propostas e o planejamento dessas atividades 

pedagógicas. 

Quanto ao tempo, há de se respeitar a realidade própria do contexto. 

 

 
Outro aspecto indispensável a destacar é que a organização dos tempos na 

modalidade EJA é sempre do projeto de curso, cumprindo definições legais, 

mas cabendo ao sujeito aluno a possibilidade de permanecer no curso por 

tempo diverso do previsto, segundo seu ritmo e saberes prévios, desde que 

tenha alcançado os objetivos previstos para a série/fase/etapa/ciclo de 

organização do currículo. Isto significa dizer que o aluno de EJA entra e sai de 

um curso dessa natureza a qualquer tempo, desde que verificadas suas 

condições para ingresso e o domínio de conhecimento atingido, em confronto 

com os objetivos definidos para o curso, o que tanto pode ser em tempo menor 

que o previamente fixado quanto em tempo maior (BRASIL, 2007, p. 41; 

42). 

 

 

Entendemos, junto com Souza (2007), que a educação não é um instrumento para a 

humanização, porém atividades culturais para o desenvolvimento da cultura em que se dá a 

construção da humanidade. Ela se realiza por meio de uma práxis pedagógica que opera uma 

ressocialização de seus sujeitos, os quais se expressam  

 

 
por meio de ações que construam compreensões, interpretações, explicitações, 

expressões e projeções das contradições, conflitos, ambigüidades e 

possibilidades das realidades culturais e naturais, especificamente de suas 

inter-relações que contribuam para sua superação, fazendo-nos mais humanos 

(SOUZA, 2007, p. 15). 
 

 

Portanto, ela deve ser permanente na vida do homem. E é na educação de jovens e 

adultos, em que nos deparamos com o máximo de diferenças dos sujeitos pedagógicos, com 

um leque de diferentes interesses desses sujeitos, que percebemos um campo coerente com a 

compreensão de educação acima registrada. 

Goodson (2008) nos alerta para dois erros quanto às reformas e mudanças na 

educação. O primeiro é de muitas partirem do princípio ―de que, já que tudo não vai muito 

bem com as escolas‖, qualquer mudança ou reforma ―só pode ajudar a melhorar a situação‖. 

O segundo é que,  

 
 

[...] ao anunciar claramente os objetivos, apoiada por uma bateria de testes, 

acompanhada por estratégias de prestação de contas e confirmada por uma 
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série de incentivos financeiros e pagamentos por resultados obtidos, irá 

inevitavelmente melhorar os padrões escolares (GOODSON, 2008, p. 109). 

 

 

Esse autor chama a atenção para a crença de que toda mudança traz melhoras e para a 

valorização dos aspectos técnicos em detrimento dos aspectos biográficos no processo de 

avaliação. Defende o método biográfico (histórias de vida) como forma de se elaborarem 

propostas no campo educacional. Concordamos com o autor, pois, mesmo o PROEJA sendo 

uma proposta do Governo Federal que pressupõe mudanças, não garante as melhorias e não 

são os aspectos técnicos que as evidenciam.  

Para Souza, a pedagogia, enquanto teoria ou ciência da educação, se concretiza através 

de proposta pedagógica pensada e articulada nas seguintes dimensões: concepção de 

educação, finalidade e objetivos dos processos educativos, conteúdos pedagógicos 

(educativos, instrumentais e operativos) e dispositivos de diferenciação pedagógica. Essa 

proposta deve ser mediada por um projeto pedagógico, ou um projeto educativo, ou um 

projeto político-pedagógico, que apresente em forma de documento as opções feitas em 

determinado contexto pela instituição. Contudo, é através do currículo que o projeto se 

especifica e é objeto de ação (SOUZA, 2007, p, 199).  

Percebemos, na proposta do PROEJA, uma possibilidade mais abrangente de atender 

às especificidades do sujeito discente e aos seus interesses, como também uma rica 

oportunidade de crescimento docente. Destacamos três aspectos que, a nosso ver, podem 

enriquecer a experiência docente: primeiro o fato de tratar de um público que antes não fazia 

parte do contexto de uma escola pública federal; segundo, pela própria especificidade relativa 

às condições previstas no documento do perfil do aluno; e, por último, pela condição geral da 

proposta de inovação, principalmente quanto à integração curricular ao respeito às condições 

discentes referentes ao espaço e ao tempo.  

Mesmo verificando tecnicamente que a proposta é uma provocação ―teórico-prática‖ a 

uma reflexão docente, é a partir do conhecimento da prática discente que pretendemos 

enxergar nuances da práxis pedagógica realizada, ao verificarmos sua contribuição para a 

ressocialização discente, ou seja, a subjetivização do processo educativo a partir desse sujeito.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Evolução da Pesquisa 
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Vamos, nesta parte do nosso estudo, relatar nosso percurso metodológico, caracterizar 

nossa pesquisa, apresentar as escolhas teórico-metodológicas assim como os instrumentos de 

coleta de dados, caracterizar os participantes a partir das respostas deles às perguntas fechadas, 

transcrever em forma descritiva as entrevistas e trazer os resultados das análises. 

Demos início ao trabalho empírico com a revisão teórico-metodológica sobre a 

temática. Desenvolvemos a leitura, a descrição do Documento do PROEJA e tecemos 

considerações sobre a proposta que ele traz. Fizemos o levantamento do estado do 

conhecimento no recorte de tempo, 2007 a 2009, para, então, solicitarmos, por meio de ofício, 

a permissão de nosso acesso ao campo de pesquisa, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco, onde colhemos os dados a partir de entrevista em profundidade. 

Whyte (2005, p. 292) ressalta a importância da oficialização da intenção da 

investigação junto a uma instituição para o início da observação participante. Acreditamos, 

também, que tal procedimento é válido para a maioria das entradas em campo de pesquisa, 

principalmente onde a presença do pesquisador se faz necessária. 

As perguntas que viabilizaram a investigação dizem respeito à experiência discente no 

Programa, às atitudes e emoções dos estudantes diante dos novos conhecimentos 

apresentados. A partir do referencial teórico, elegemos as categorias analíticas: o ―confronto‖ 

de conhecimentos e a ―mudança/permanência‖ de atitude e emoções para analisar as 

respostas. As duas primeiras perguntas, as quais consideramos fechadas, solicitam, contudo, 

dos participantes elementos para uma caracterização do  perfil tanto do conjunto como dos  

indivíduos. 

Procedemos, inicialmente, a uma pesquisa exploratória com três participantes, pois 

precisávamos verificar se a entrevista em profundidade e as perguntas norteadoras seriam 

instrumentos realmente adequados ao trabalho. 

A fase exploratória é essencial para o desenvolvimento da pesquisa e ―o tempo em si 

mesmo é um dos elementos-chave‖ do estudo que envolve o comportamento e a ação de 

pessoas (WHYTE, 2005, p. 320). Observamos que todo tempo é tempo de avaliação e ajustes, 

mas o período exploratório é o mais propício. 

 

 

4.1. Características da pesquisa 

 

Investigamos o fenômeno educativo enfocando o caráter ressocializador da educação 

através da prática discente, das mudanças no sentir e no agir dos estudantes. Entendemos que 
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esse fenômeno poderia constituir-se como objeto/sujeito de pesquisa, visto que ele pode 

realizar-se em um sujeito inserido num contexto no qual exerce e sofre ações. Decidimos não  

hierarquizar os fenômenos observados, o que leva a considerar nossa pesquisa como 

fenomenológica. 

Segundo Cintra, 

 

 

Quaisquer que sejam as distinções que se possam fazer para caracterizar 

as várias formas de trabalhos científicos, é preciso afirmar 

preliminarmente que todos eles têm em comum a necessária procedência 

de um trabalho de pesquisa e de reflexões que seja pessoal, autônomo, 

criativo e rigoroso. Trabalho Pessoal [...], a temática deve ser vivenciada 

pelo pesquisador, ela deve lhe dizer respeito. [...]. A escolha de um tema 

de pesquisa, bem como a sua realização, necessariamente é um ato 

político. Também, neste âmbito, não existe neutralidade (CINTRA, apud 

SEVERINO, 2000, p. 145). 

 

 

Na introdução, quando justificamos a relevância da temática no campo pessoal, 

acadêmico e social, apresentamos nossas escolhas como provenientes da realidade que 

vivenciamos. Quanto à utilização da fenomenologia como filosofia e metodologia da pesquisa, 

reconhecemos que os novos conhecimentos, experiências e emoções vividas e aprendidas no 

curso levaram-nos a assumir uma nova postura filosófica, política e pedagógica em nossa vida 

compatível com a fenomenologia.  

 

 

4.2. As escolhas Teórico-metodológicas 

 

Para Minayo,  

 

nenhuma pesquisa é neutra [...]. Pelo contrário, qualquer estudo da realidade, 

por mais objetivo que possa parecer, por mais ingênuo ou simples, nas 

pretensões, tem a norteá-lo um arcabouço teórico que informa a escolha do 

objeto, todos os passos e resultados teórico-práticos (MINAYO, 2000, p. 37). 
 

 

Concordamos com essa autora e estamos nos esforçando para apresentar os motivos 

que nos levaram a essas escolhas. Admitimos que, assim como a temática, os procedimentos 

teórico-metodológicos, em princípio, tiveram o peso de uma escolha pessoal, porém na busca 

por elementos que justificassem o tema, aspectos não tão perceptíveis, mas presentes em 

nossas memórias tanto quanto aqueles vividos no momento da existência, como o fato de 
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também termos passado vinte anos afastada do sistema escolar na condição de aluna, 

ajudaram-nos, juntamente aos que consideramos nossos mestres, a estudá-los de forma mais 

apropriada e, portanto, a perceber a importância do estudo fenomenológico para o nosso 

trabalho. Só então procuramos conhecer suas bases científicas para um efetivo apoio ao nosso 

propósito de sua utilização.  

Segundo Sá (1998), o objeto de estudo não existe no fenômeno em si, mas se trata de 

uma construção que nasce com a identificação do fenômeno, amplia-se à medida que nos 

apropriamos de teorias relacionadas a ele e ao modo como estudá-lo, ou seja, o objeto de 

estudo é uma construção fenômeno-teórico-metodológica. 

Uma melhor percepção do fenômeno se dá, portanto, no processo de estudo em que o 

conjunto teórico-metodológico funciona como lentes de ampliação e instrumentos de 

penetração para melhor enxergá-lo e senti-lo. Entendemos que o próprio percurso 

metodológico contribui para melhor ver, sentir, analisar, interpretar e compreender o 

fenômeno estudado. 

Dessa forma, com a apropriação de novos conhecimentos, desenvolveu-se uma 

mudança baseada na recognição que propiciou uma análise da própria trajetória de vida, mas é 

inegável a presença de sentimentos, emoções, nem sempre as mais desejadas, nas mudanças 

de atitudes, todos numa constante mutação (reinvenção).  

Nossa opção metodológica é a fenomenológica, cujo primeiro movimento da 

investigação não proíbe , mas evita pré-definições e preconceitos sobre o dado. Começa com 

uma compreensão direta no campo dos fenômenos possíveis de serem experienciados pelo ser 

humano. Apesar de parecer um paradoxo o fato de não se  iniciar o inquérito com 

pressupostos ou com hipóteses e necessitar-se de uma ideia geral sobre o que olhar e como 

olhar, isso é explicado pela ―epoché‖, que é a suspensão de qualquer julgamento para 

posterior descrição do que se vê, do já visto e compreendido. Os atos do movimento de 

redução e a análise e interpretação do descrito são chamados de princípio hermenêutico 

(BICUDO & MARTINS, 2006, p. 19-21).  

 

O investigador fenomenólogo procura, assim, ver as coisas de modo direto, 

aberto às suas possibilidades de aparecer. Ao focalizar o fenômeno a investigar, 

o modo pelo qual esse fenômeno se dá no olhar de quem o busca compreendê-

lo, do investigador, é em perspectivas. Ele vai se revelando em suas 

possibilidades de aparecer, mesmo porque, ele não sendo uma realidade 

objetiva e concretamente dada e pronta, pode apenas mostrar-se em seu sendo. 

São essas manifestações, ou percepções, ou ainda intuições sensórias, que 

acabam por se constituir dados da pesquisa por meio das descrições ou 

depoimentos daquele que vivenciou essas experiências. As proposições 
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descritivas ou as definições, quando se chega a elas, aparecem somente muito 

mais tarde, após terem sido submetidas a contínuas análises quanto à 

linguagem que as expressa e que se movimentam à medida que a investigação 

avança, por meio de recursos da hermenêutica. Isso significa que a pesquisa 

está sempre aberta a modificações no próprio curso da sua realização e que seu 

campo de indagações amplia-se e torna-se relativamente livre de estruturas que 

poderiam aprisioná-lo (BICUDO & MARTINS, 2006, p.19-20). 
 

 

Ao optarmos pela abordagem fenomenológica, sabíamos que um desafio seria 

estabelecido: o de exercitar nossas capacidades sensoriais para além dos cinco sentidos. Assim, 

não somente a pesquisa precisa estar sempre aberta a modificações e seu campo de indagações 

como também o pesquisador.  

Além dessa atitude fenomenológica, destacam-se três características próprias da 

investigação fenomenológica: primeiro, o foco na região do inquérito; segundo, a consciência 

de que o que é buscado é possível de ser experienciado nos limites humanos; e, terceiro, a não 

hierarquização prévia dos fenômenos (BICUDO & MARTINS, 2006, p. 21- 22). 

Rezende (1990) reconhece que é difícil entender a fenomenologia sem ver como os 

fenomenólogos trabalham. Essa é uma característica da fenomenologia da educação, na qual o 

mestre desempenha um papel importante por considerar fundamental a experiência vivida 

entre educador e educando. Apesar de reconhecer a influência de Paul Recoeur e a de Maurice 

Merleau-Ponty sobre sua práxis fenomenológica, diz que foram eles que o fizeram 

compreender como o estilo próprio da fenomenologia consiste em cada um buscar o seu 

próprio estilo. Rezende alerta-nos para o fato de o sentido do método fenomenológico ser 

inseparável da atitude filosófica correspondente e não ser indiferente aos conteúdos, mas 

decorrente da própria essência do fenômeno. Isso quer dizer que a escolha da fenomenologia 

como método implica estudar o fenômeno, entendido da forma como a fenomenologia o 

compreende, e não de outra (REZENDE, 1990, p. 13-14). 

Entendemos que a escolha pela fenomenologia implica, acima de tudo, optar por 

manter uma atitude fenomenológica que não é uma teoria de base explicativa, mas 

interpretativa, hermenêutica, ou seja, implica pensar, sentir e emocionar-se diante do 

fenômeno. 
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4.2.1. A Fenomenologia 

 

Na batalha entre os princípios da filosofia contra os da psicologia, no século XX, 

surgiu a fenomenologia de Husserl para resgatar o ―apriorismo clássico da tradição idealista‖. 

A fenomenologia venceu o embate ao mostrar que os estados de coisa da lógica não são os 

fatos da experiência; portanto, são carentes de sentido de validade se forem assim 

considerados. Em outras palavras, não se podem analisar fatos de uma determinada natureza a 

partir de princípios ou com instrumentos que não lhe são apropriados, pois isso implicaria o 

risco de não verem resultados ou os enxergar muito distantes do que é a ―coisa em si‖ 

(GADAMER, 2007b, p. 29-32). 

Entre os 25 pontos que Trivinos (1987) denomina ideias básicas sobre a 

fenomenologia, destacamos o da noção de intencionalidade da consciência que sempre está 

dirigida a um objeto. Isso implica o reconhecimento de que não existe objeto sem sujeito. 

 

 
O termo intencionalidade, considerado como primordial no sistema filosófico 

de Husserl, foi também importante na filosofia de Bretano. Em geral, podemos 

dizer que  ―intenção‖ é a tendência para algo que, no caso de Husserl, como já 

o expressamos, é a característica que apresenta a consciência de estar 

orientada para  um objeto. Isto é, não é possível nenhum tipo de conhecimento 

se o entendimento não se sente atraído por algo, concretamente por um objeto. 

Para Husserl, a intencionalidade é algo ―puramente descritivo, uma 

peculiaridade íntima de algumas vivências‖ Desta maneira, a intencionalidade 

característica da vivência determinava que a vivência era consciência de algo  

( TRIVINOS, 1987, p. 45). 
 

 

Notamos que, em princípio, mesmo com a preocupação da filosofia em   reestabelecer-

se,  a fenomenologia se consolida muito mais como método do que como filosofia. Com o 

passar do tempo, ela se fortalece como metódo e filosofia. 

O método da fenomenologia é discursivo e descritivo. 

 

 
A preocupação da fenomenologia é dizer em que sentido há sentido, e mesmo 

em que sentidos há sentidos. Mais ainda, é nos fazer perceber que há sempre 

mais sentido além de tudo aquilo que podemos dizer […] a fenomenologia nos 

prescreve a atitude descritiva como sendo realmente a que corresponde à 

densidade semântica do fenômento experimentado (REZENDE, 1990, p. 17). 
 

 

Na busca pela origem do significado é que o método se une à filosofia. Quanto mais 

percebemos as várias origens dos significados e as várias formas de os entendermos por meio 
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dos nossos vários sentidos, mais se estreitam os laços da fenomenologia com a filosofia. O 

exercício de descrever possibilita-nos, de certa forma, traduzir em palavras tudo o que foi 

experienciado através dos sentidos. 

Rezende (1990) destaca que não é qualquer descrição que pode ser tida como 

fenomenológica, mas uma verdadeira descrição. Assim, enumera seis características de um 

discurso fenomenológico descritivo: significante, pertinente, relevante, referente, provocante, 

suficiente. A descrição é significante se for adequada e é adequada se enumerar todos e 

somente aqueles aspectos indispensáveis para sabermos sobre o fenômeno. Ela é pertinente se 

não omitir nenhum dos aspectos que realmente integram a estrutura significativa do 

fenômeno. Pode ser considerada relevante se precisar a pertinência. Ou seja, para ser 

significante, a descrição deve ser ao mesmo tempo pertinente e relevante. A descrição é 

considerada referente quando se estabelecem relações tanto no interior da estrutura do 

fenômeno, entre seus diversos aspectos, como entre a estrutura e o seu contexto. Para ser 

provocante, uma descrição deve pôr em evidência o sentido como sentido para o sujeito. Por 

fim, o sentido de suficiente é atribuído à descrição não por ela ser completa e acabada, pois o 

discurso humano é inacabado, mas por estabelecer relações significativas entre os elementos 

dos acontecimentos que propiciam a emergência do sentido. Assim, a fenomenologia busca a 

compreensão, embora consciente de nunca a alcançar em sentido pleno ( REZENDE, 1990, p. 

18-27).  

 

 

4.3. O Campo Empírico e os Participantes da Pesquisa 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), 

Campus Recife, que nos acolheu em nosso memorável retorno à escola, e tem nos acolhido, é 

o campo da pesquisa da qual participaram nove sujeitos do PROEJA. Passaremos a nos referir 

aos participantes das entrevistas pela letra ―D‖ associada a um número que identifica a ordem 

em que o(a) discente foi entrevistado(a). 

Os encontros com os participantes ocorreram no próprio Instituto, entre junho e 

setembro de 2010, de acordo com as possibilidades dos discentes e do Instituto.  

Durante a execução da pesquisa, havia três cursos em andamento: Refrigeração e Ar-

Condicionado, Mecânica e Eletrotécnica. Entrevistamos três representantes de cada um desses 

cursos. Devido à preponderância do sexo masculino nesses cursos, optamos por entrevistar 

dois sujeitos do gênero masculino e um do gênero feminino de cada curso.  
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Optamos por discentes preferencialmente dos últimos períodos pelo fato de eles, 

possivelmente, terem experienciado mais o curso.  

No primeiro semestre do ano, são cursados os períodos ímpares; no segundo, os pares. 

Assim, entrevistamos quatro discentes do sétimo e último período (D1, D2, D3 e D4) no 

primeiro semestre. No segundo semestre, tivemos de entrevistar dois discentes do sexto (D5, 

D7 e outra do quarto período, D9. Apesar de D7 ter sido entrevistada no segundo semestre, 

ela havia concluído o sétimo e estava cursando uma disciplina do sexto. 

Inicialmente realizamos a entrevista de forma exploratória com os três representantes 

discentes (D1, D2 e D3) do curso de Refrigeração e Ar-Condicionado. O roteiro balizador da 

entrevista continha 16 perguntas. No segundo momento em que revisamos os procedimentos 

adotados exploratoriamente, percebemos a necessidade de agrupar as perguntas iniciais e 

acrescentar, antes das duas perguntas finais, mais duas: ―Você se considera uma pessoa 

feliz?‖ e ―Você atribui em algum ponto essa felicidade ao fato de ser aluno do PROEJA?‖. 

Optamos pelos participantes com as características discriminadas acima para 

aproveitar a diversidade discente prevista para o PROEJA, o que contribuiu para o 

enriquecimento do nosso trabalho no sentido subjetivo/objetivo, pois sabemos o quanto pesam 

determinadas diferenças nas relações entre os seres. Contudo, não é nossa intenção fazer um 

levantamento socioeconômico dos participantes.  

 

 

4.4. Instrumentos e Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Utilizamos, para a coleta dos dados, a entrevista em profundidade gravada em áudio e 

transcrita posteriormente.  

Lündke & André (1986) consideram que, como método de investigação social, as 

entrevistas podem ter muitos fins: meio de avaliação, instrumento para provar ou desenvolver 

hipóteses, forma de levar a cabo o diagnóstico ou de gerar dados. Por questões de adequação à 

nossa pesquisa, optamos pela entrevista em profundidade, pois ela permite-nos, também, 

abordar, de um modo privilegiado, o universo subjetivo do entrevistado, ou seja, os 

significados que atribui ao mundo que o rodeia e aos acontecimentos que relata como fazendo 

parte da sua história. Essa subjetividade é, para o pesquisador, não um mero reflexo da 

individualidade do entrevistado, mas de um processo de ressocialização, de partilha de valores 

e práticas com outros, ou seja, resulta de uma intersubjetividade (LALANDA, 1998, p. 875). 

As questões constituem uma espécie de roteiro, uma estrutura flexível geradora de 
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possibilidades para a coleta de dados. O mais importante, portanto, não será a ordem, a 

quantidade de perguntas, nem a forma de perguntar, mas a possibilidade de deixar o 

entrevistado à vontade para discorrer sobre o tema. 

O roteiro das entrevistas foi previamente estabelecido. Na fase inicial, constituiu-se de 

16 questões, entre fechadas e abertas. As primeiras estavam relacionadas à identificação dos 

participantes. Na segunda fase, ou pós-exploratória, o número foi reduzido para 15, apesar de 

terem sido introduzidas mais duas questões, pois houve uma alteração de agrupamento das 

três primeiras questões. Vejamos como ficou delineado o roteiro da entrevista. 

 

Quadro 1 - Roteiro da entrevista 

Ordem Pergunta 

01 Qual a sua idade, gênero, estado civil, profissão, situação empregatícia, 

horário de trabalho, curso, período, turno? 

02 Qual a sua última experiência escolar no Ensino Básico?  

03 Como você se sente ao participar do PROEJA? 

04 Quais as situações que você considera mais significativas na sua atuação 

como discente do PROEJA? 

05 Quais desses novos conhecimentos aprendidos ganham maior destaque em 

sua vida e por quê?  

06 Há situações de confronto entre os novos conhecimentos apresentados e os 

que já faziam parte da sua vida? 

07 O que você considera positivo no que passou a fazer e/ou a sentir que está 

ligado diretamente à sua participação no curso?  

08 O que você considera negativo no que passou a fazer ou a sentir que esteja 

ligado diretamente à sua participação no curso? 

09 O que mais lhe inspira confiança no curso? 

10 O que você modificaria no curso? 

11 Quais são os seus projetos futuros em relação aos estudos, à família e ao 

trabalho?  

12 Você se considera uma pessoa feliz? 

13 Você atribui parte dessa felicidade ao fato de ser discente do PROEJA? 

14 Você gostaria de falar algo que não lhe foi perguntado? 

15 Como se sentiu em participar dessa entrevista? 
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Também no instrumento de coleta prevaleceu a característica da natureza da pesquisa 

fenomenológica. Não intencionamos, com o inquérito, inibir, debater, direcionar ou mesmo 

fatigar o entrevistado com perguntas cansativas, mas deixá-lo à vontade para falar sobre a sua 

experiência no PROEJA a fim de, assim, podermos perceber suas atitudes e emoções por 

meio do seu próprio discurso. 

 

 

Cada procedimento de coleta de informações, pelas suas próprias 

características, apresenta uma série de vantagens, mas é limitado em vários  

aspectos. É preciso que o pesquisador tenha conhecimento das desvantagens e 

saiba como contorná-las; se isso não for possível, é mais prudente buscar um 

procedimento alternativo (LUNA, 2005, p. 59). 
 

 

Apesar de termos um corpus (as respostas às questões da entrevista) para ser 

analisado, destacamos outros elementos no processo das entrevistas, os quais consideramos 

relevantes, como a duração da entrevista e a disponibilidade  dos participantes.  

No dia 02 de junho de 2010, comparecemos ao IFPE para entrar em contato com os 

futuros entrevistados. O horário de início das aulas no período noturno é 18h30min, portanto, 

às 18h00min, conseguimos abordar três discentes no corredor onde aconteceriam as aulas da 

turma do sétimo período de Eletrotécnica. Depois das apresentações, houve o convite para que 

participassem da entrevista. Em princípio, os dois não quiseram participar, pois se disseram 

cansados de fazerem parte de pesquisas no Instituto e não verem resultado algum. Contudo, 

um deles resolveu aceitar o convite. Esperamos ainda um pouco; então chegou uma discente 

da mesma turma que se mostrou muito interessada em fazer parte da nossa pesquisa. Como no 

dia seguinte, uma quinta-feira, seria feriado, marcamos, então, as entrevistas para a sexta-

feira, dia 04 de junho, com esses dois representantes discentes. 

Assim, após dois dias (uma sexta-feira), chegamos às 17h30min, horário combinado. 

O dia estava chuvoso. Esperamos, então, até as 18h30min, quando ligamos para confirmar se 

os discentes viriam. O jovem disse que chegaria atrasado para a aula e com a discente não 

conseguimos contato. 

Decidimos, então, dirigir-nos a outro bloco para marcar entrevistas com discentes do 

curso de Refrigeração e Ar-Condicionado e, para a nossa surpresa, depois de explicarmos os 

motivos da pesquisa, dois discentes se dispuseram a participar dela naquele momento. 

Ressalvamos que, sempre no momento das apresentações, prometemos aos entrevistados 
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procurá-los para apresentar-lhes suas entrevistas transcritas e as análises antes de elas serem 

publicadas. Isso foi prometido e cumprido. 

A primeira entrevista durou 10 minutos e 36 segundos e a segunda, 11minutos e nove 

segundos. Fizemos as transcrições pessoalmente, e, para a análise, criamos um modelo de 

quadro a partir das respostas dos entrevistados, o que facilitou sobremaneira a descrição com 

base nos pontos que consideramos essenciais para a descrição fenomenológica, segundo 

Rezende (1990). 

 

 

4.5. Os Fundamentos e os Procedimentos da Análise dos Dados 

 

Nossa principal matriz teórica é a ressocialização, a qual depende da recognição e da 

reinvenção. Nossas categorias de análise são o ―confronto‖ de conhecimentos, que possibilita a 

recognição, e a ―mudança/permanência‖ de atitudes e emoções. Contudo, procuraremos 

suspender qualquer julgamento (epoché) para podermos descrever os fenômenos. 

Realizaremos, então, depois da descrição, a redução, análise e interpretação do descrito, 

procedimentos chamados de princípio hermenêutico (BICUDO & MARTINS, 2006, p. 21). 

 

 

4.5.1. A Hermenêutica de Gadamer 

 

A hermenêutica como instrumento de interpretação, no modelo atual, teve a marcante 

contribuição de Gadamer (2007 a e b), mas são os estudos sobre a fenomenologia de Husserl 

que possibilitam a Heidegger constituir novas concepções da hermenêutica até chegar a 

Gadamer. 

Conta-nos Gadamer que, em seu primeiro contato com Heidegger, deparou-se com um 

jovem filósofo revolucionário assistente de Husserl, em Freiburg, um pequeno homem moreno 

que não correspondia a suas expectativas. Quando começou a conversar com ele e viu os olhos 

dele, compreendeu que ―a fenomenologia tinha alguma coisa a ver com a visão‖, pois os olhos 

de Heidegger mostravam não apenas perspicácia penetrante, mas, antes de tudo, e também, 

fantasia e força intuitiva. Gadamer admite que levou muito tempo até aprender a desenvolver 

em si, com os limites de suas possibilidades, essa força intuitiva fenomenológica, que 

considerava, na época, quase totalmente desconhecida. Depois desse encontro, ele passou a 
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frequentar a preleção semanal ministrada por Heidegger sobre ontologia, os seus pró-

seminários e seminários (GADAMER, 2007a, p. 11). 

Podemos perceber, a partir do depoimento de Gadamer, que a hermenêutica não é 

apenas um saber. Trata-se de um conjunto de saberes que envolve o fazer, os sentidos, as 

emoções e a intuição do pesquisador/pesquisado, características que precisaremos desenvolver 

ao longo da pesquisa e sempre; contudo, no momento, nos limitaremos à apropriação dos 

elementos cognitivos para um estudo introdutório. 

 

Na sua origem, o fenômeno hermenêutico não é, de forma alguma, um 

problema de método. O que importa a ele, em primeiro lugar, não é a 

estruturação de um conhecimento seguro, que satisfaça aos ideais 

metodológicos da ciência – embora, sem dúvida, se trate também aqui do 

conhecimento e da verdade. Ao se compreender a tradição, não se 

compreendem apenas textos, mas também se adquirem juízos e se reconhecem 

verdades. Mas que conhecimento é esse? Que verdade é essa? (GADAMER, 

1999, p. 31). 

 

 

A hermenêutica não está a serviço da ciência, pois não é somente um método, mas uma 

teoria filosófica de interpretação que possibilita a compreensão do sujeito/objeto de estudo em 

sua tradição e essência. Assim, a interpretação, para Gadamer, começa sempre com conceitos 

prévios que vão sendo substituídos por outros mais adequados num movimento do sentido, do 

compreender e do interpretar. O termo ―hermenêutica‖ foi usado inicialmente por Heidegger, 

mas  o sentido dele foi mantido e ampliado por Gadamer (GADAMER, 1999, p. 25). 

Nunes Junior (2003) enfatiza que Gadamer atentou para a necessidade de ―abertura à 

opinião do outro ou à do texto", o que significa que tinha ―a noção de alteridade do texto‖, 

pois "quem quer compreender um texto, em princípio, tem que estar disposto a deixar que ele 

diga alguma coisa por si‖. Isso não significa ser neutro ou se anular diante do texto, pois a 

leitura implica nossas opiniões prévias, mas sem serem arbitrárias.
 
A compreensão, para 

Gadamer, ocorre a partir de nossos preconceitos (ou pré-juízos), que são muito mais, do que 

meros juízos individuais, a realidade histórica do nosso ser. Tais preconceitos, que estruturam 

a compreensão, não são arbitrários. Diz Gadamer:  

 

 

"A compreensão somente alcança sua verdadeira possibilidade quando as 

opiniões prévias, com as quais ela inicia, não são arbitrárias. Por isso faz 

sentido que o intérprete não se dirija aos textos diretamente, a partir da opinião 

prévia que lhe subjaz, mas que examine tais opiniões quanto à sua 
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legitimação, isto é, quanto à sua origem e validez.‖ (NUNES JUNIOR, 2003, 

p. 4). 

 

 

Talvez, diante da falta de conhecimento do que significa hermenêutica, considere-se 

complicado e até mesmo inalcançável o fazer hermenêutico. Contudo, Gadamer (1999) nos 

esclarece que o fenômeno da compreensão perpassa não somente tudo o que diz respeito ao 

mundo do ser humano, mas tem vitalidade independente também no terreno da ciência e 

resiste à tentativa de deixar-se ser reinterpretado como método da ciência. Ou seja, por 

ultrapassar o campo da tradição e estar no campo da essência humana, a hermenêutica está 

protegida da própria ciência que queira transformá-la puramente em método. Entender e 

interpretar os textos não é somente um empenho da ciência, já que pertence claramente ao 

todo da experiência do homem no mundo. ―Na sua origem, o fenômeno hermenêutico não é 

de forma alguma um problema de método‖ [...]. ―Não existe nenhum método específico para 

as ciências do espírito (GADAMER, 1999, p. 31, 45). 

Diríamos que a hermenêutica possibilita uma leitura do mundo através do próprio 

mundo. O mundo como um grande texto, com todo um conteúdo a ser lido por ele mesmo, 

pois é ele que se sabe, se diz, se conhece, portanto potencialmente capaz de se compreender. 

Mas, na maioria das vezes, é todo esse conjunto que possibilita compreender que o 

investigador poderá atrapalhar-se caso não adote determinada postura.  

Ousamos destacar, para a constituição de uma tomada de postura hermenêutica com 

base em Gadamer (1999), os pontos a seguir: 

 

 precisamos estar cientes de nossas capacidades ligadas aos sentidos, às emoções, ao 

raciocínio, às intuições, ao conjunto de experiências vividas, pois elas nos possibilitam 

a interpretação; 

 a materialidade a ser interpretada ultrapassa o conjunto de textos verbalizados, pois 

toda uma construção que envolve raciocínio, sentidos, emoções e experiências 

pessoais entra no jogo;  

 apesar de não conhecermos há muito tempo as pessoas que se expressam e se 

comunicam conosco, nem sabermos muito sobre suas vidas, o pouco que dizem é 

suficiente para compreendermos o que nos propusermos a entender e, por mais 

diferentes que sejam as histórias delas, todas têm algo em comum entre elas e com nós 

mesmos; 
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 ao assumirmos a postura de intérpretes, articulando nossas capacidades no sentido de 

compreender os outros, precisamos, muitas vezes, colocar-nos no lugar desse outro; 

 a compreensão que buscamos, portanto, vai se dar a partir da interação das nossas 

próprias possibilidades com as materialidades apresentadas, porém trata-se de uma 

perspectiva dentre as muitas possíveis. 

 

Por conseguinte, compreendemos que o nosso caminho, agora, deve ser o que nos leva 

a construir o sentido da expressividade discente. Mais uma vez, Quintás (2004), filósofo 

espanhol, com sua compreensão fenomenológica-hermenêutica, vem em nosso auxílio. Ele 

destaca a diferença entre significado e sentido. ―O sentido se dá num nível de realidade 

distinto e superior em possibilidades ao nível em que ocorre o significado, mas ambos os 

níveis podem e devem colaborar e se complementar, isto é, integrar-se‖. Enfatiza a 

importância de nos acostumarmos a mover a atenção em dois níveis: o do significado e o do 

sentido. Tipo de atenção a que chama ―bifrontal‖, suspensa entre duas ou mais realidades de 

grau diverso. Seguindo essa compreensão, inferimos que os fatos são indispensáveis, trazem 

significado, mas não são suficientes. É preciso que haja sentido, pois é o sentido que contribui 

para desenvolver a personalidade de um ser humano. Nosso viver não pode ser apenas um 

fato, precisa ser um acontecimento, um marco na existência. Nossa vida precisa ter sentido, 

não apenas significar. Quintás brinda-nos com vários exemplos para mostrar essa diferença, e, 

dentre esses exemplos, destacamos dois: 1) perguntamos  a alguém se são oito horas da noite 

e esse alguém responde afirmativamente; 2) o sacerdote pergunta a um dos cônjuges se ele(a) 

deseja casar-se com o(a) outro(a) e a resposta é afirmativa. No primeiro caso, o ―sim‖ apenas 

significa, não compromete o interlocutor. Já no segundo, a resposta é um ―acontecimento‖, 

orienta a existência de uma determinada maneira (QUINTÁS, 2004, p. 57). 

Assim, caminhamos em busca do conhecimento, do sentido de ressignificar; de dar 

sentido às escolhas, ao estudo, ao existir.  

Quintás (2004, p. 152) destaca que, para conhecer, dentre outras necessidades, há de se 

ter respeito à realidade estudada. Quanto mais se deseja unir-se a uma realidade, mais se deve 

respeitá-la naquilo que ela é chamada a ser. O respeito é a distância que permite conhecê-la. 

Esse filósofo apresenta-nos o triângulo hermenêutico representado abaixo, nos vértices cuja 

base (1, à esquerda e 2, à direita) encontram-se a ―imediatez‖ e a ―distância‖, 

respectivamente,  e, no vértice superior, a ―presença‖. A imediatez e a distância unem-se e 

complementam-se para ascender à presença. 
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                                                          3. Presença 

  

  

1. Imediatez                               2. Distância 

  

 

 Nessa perspectiva, passamos à interpretação e à compreensão dos dados. 

 

  

4.6. Análise dos Dados das Entrevistas 

 

Optamos por tratar os dados relativos às questões fechadas inicialmente para oferecer 

ao leitor uma caracterização do conjunto dos sujeitos, mas foram as descrições da totalidade 

das falas individuais que nos permitiram interpretar e compreender o fenômeno. 

Dessa forma, os dados a seguir correspondem, em sua maioria, às respostas dadas às 

duas primeiras questões das entrevistas. 

 

 

4.6.1. Características Gerais dos Entrevistados  

 

A faixa etária dos entrevistados varia entre 24 e 54 anos, sendo seis do gênero 

masculino e três do gênero feminino. Seis participantes são casados e três, solteiros. Apenas 

dois não têm filhos.  

Dos nove participantes da pesquisa, apenas dois declararam estar apenas estudando no 

momento da entrevista: uma aluna do 7º período de Eletrotécnica, que se declarou auxiliar 

administrativa, estava desempregada; e um aluno do 7º período de Refrigeração e Ar-

Condicionado apresentou-se como maquinista aposentado. Apenas um dos sujeitos 

investigados estava, no momento da entrevista, fazendo estágio: um aluno do 6º período de 

mecânica. Os outros seis entrevistados estavam, naquele momento, empregados. Dois deles 

não especificaram a função que estavam desempenhando: um, do 7º período de Refrigeração e 

Ar-Condicionado, declarou trabalhar na área de refrigeração, por isso inferimos que ele esteja 
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auxiliando nessa área, e outro, do 6º período de Eletrotécnica, afirmou ser supervisor na área 

de eletricidade.  

O restante dos discentes empregados trabalha oito horas diárias: uma está no 7º 

período de Refrigeração e Ar-Condicionado e é babá; outro está no sétimo período de 

Eletrotécnica e é auxiliar administrativo; um cursa o sexto período de mecânica e é estucador; 

a que cursa o quarto período de Mecânica é auxiliar de escritório. 

O tempo que os discentes passaram fora da escola varia entre 3 e 30 anos 

O quadro a seguir sintetiza as informações anteriores: 

 

 

Quadro 2 – Características dos Entrevistados 

Sujeito Gênero Idade Est. Civ. Filhos Ocupação T. fora da 

Esc. 

Curso/Período 

D1 M 30 anos Casado/ Sim 1 Aux. em 

Refrig. 

3 anos Refrigeração/7º 

D2 M 54 anos Casado Sim 6 Aposentado 30 anos Refrigeração/7º 

D3 F 30 anos Solteira Não Babá 9 anos Refrigeração/7º 

D4 M 40 anos Casado Não Aux. Adm. 12 anos Eletrotécnica/7º 

D5 M 45 anos Casado Sim 1 Estucador 20 anos Mecânica/6º 

D6 F 47 anos Casada Não Aux. Adm. 15 anos Eletrotécnica/7º 

D7 M 40 anos Casado Sim Sup. Eletric. 20 anos Eletrotécnica/6º 

D8 M 24 anos Solteiro Sim Estag. Mec. 4 anos Mecânica/6º 

D9 F 43 anos Solteira Sim 3 Aux. Esc. 20 anos Mecânica/4º 

 

 

Como podemos ver, há uma predominância do sexo masculino em detrimento do 

feminino. Optamos por entrevistar uma mulher e dois homens pela dificuldade de encontrar o 

gênero feminino nos cursos. Portanto, apesar de retratar de certa forma a realidade do universo 

total dos discentes, não existe uma equivalência proporcional, mas os dados nos possibilitam 

fazer as seguintes leituras: os cursos oferecidos atualmente no Campus Recife (Refrigeração e 

Ar-Condicionado, Eletrotécnica e Mecânica) talvez não atraiam o público feminino; mesmo 

assim, a presença feminina é visível em todas as turmas. 
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No recorte dos entrevistados, quanto à faixa etária, há uma concentração maior entre os 

40 e os 47 anos. Idade, geralmente, em que os filhos já cresceram, o que possibilita aos pais 

voltarem a estudar.  

Apesar de variar o tempo vivido fora da escola, entre 3 e 30 anos, mais da metade dos 

participantes passou mais de 10 anos fora da escola. Desses discentes, apenas uma das 

mulheres não está entre eles.  

Notamos que o número de sujeitos casados e com filhos supera o de solteiros e sem 

filhos. Entre esses números, destacamos apenas um solteiro com filhos (D9) e dois casados 

sem filhos (D4 e D6). Nenhum sujeito se declarou viúvo ou divorciado. 

Na prática discente da EJA, ter de conciliar a família, a escola e o trabalho é uma 

característica marcante. Ao mesmo tempo que a associação entre trabalho e escola pode 

implicar a oportunidade de poder alcançar melhores situações materiais para a família, gera 

dificuldades, pois impõe a ausência do lar. 

Logo, aqueles discentes que já se desobrigaram de cuidados com crianças e 

adolescentes, pois os filhos já são jovens, sentem-se mais à vontade para voltar a estudar. É o 

caso de uma boa parte dos entrevistados (D2, D5, D7 e D9) que declarou que os filhos já 

concluíram o ensino médio. 

Quase a totalidade dos nossos participantes estão empregados. Um dos que não está é 

aposentado (D2); assim, apenas D6, que é auxiliar administrativa, encontra-se desempregada, 

só estudando. 

As ocupações são as mais diversas. Podemos perceber por essa pequena amostra que há 

função doméstica, burocrática e técnica. Mas observamos a presença de dois fatores 

relevantes: prevalece a preferência masculina no setor empregatício referente aos cursos 

oferecidos pelo IFPE no PROEJA, pois, dos sujeitos femininos, D3 e D9 trabalham fora da 

função e D6 encontra-se desempregada. O outro fator é que, apesar de D8 ser considerado 

estagiário pela empresa que o contratou, verificada a legislação (BRASIL, 2008, p.14), 

percebemos que o seu vínculo não pode ser caracterizado como estágio, pois a duração diária 

permitida é de quatro horas para o discente na modalidade EJA, e ele trabalha seis horas. 

Como já dissemos, foi intencional a escolha por entrevistar três discentes 

representantes dos três cursos oferecidos no PROEJA pelo IFPE, Campus Recife, por isso o 

equilíbrio entre participante-curso.  

A opção preferencial por discentes dos últimos períodos (sexto e sétimo) foi possível e 

confirmada a nossa expectativa. Realmente, dentre aqueles que estavam há mais tempo nos 
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cursos, além das experiências relativas à própria área estudada, alguns participaram da 

fundação do PROEJA, portanto trouxeram fatos importantes que veremos mais adiante.  

 

 

4.6.2. Descrição e Interpretação dos Dados  

 

Esse é o momento fundamental de nosso estudo, porquanto as categorias ―confronto de 

conhecimentos, ―mudança/permanência de atitudes e de emoções‖ vão ser encontradas por 

conta da interpretação dos textos decorrentes das transcrições das falas dos entrevistados. 

Agora, os aspectos relacionados à analise dos dados começam a solicitar o processo  

fenomenológico de descrição e hermenêutico de interpretação, que se constituem, como já 

dissemos, mais do que um simples método, um modo de compreender por meio da 

interpretação. Para facilitar, utilizaremos os pontos que destacamos a fim de nortear a postura 

hermenêutica. Vale a pena lembrar que é sempre possível compreender mais do que já 

conseguimos.  

Novamente Quintás (2004) ajuda-nos nesse esforço, momento em que precisamos 

mais do que entender as palavras. Para ele, há dois graus de analfabetismo: o de ―primeiro 

grau‖, quando não se conseguem ler as palavras; e o de ―segundo grau‖, ou de ―grau 

superior‖, quando não se capta o sentido profundo das palavras. Se o primeiro fecha as portas 

da informação para o ser humano, o segundo o impede de realizar-se totalmente. O autor 

destaca a necessidade de pensar de forma apurada, o que não se reduz a raciocinar de forma 

coerente e lógica, mas implica captar a riqueza dos diferentes modos de realidade que 

constituem nosso ambiente e expressá-lo de forma adequada, com a linguagem devida. Assim, 

pensar com rigor é penetrar a fundo nos temas que se analisam. E a linguagem revela as 

atitudes básicas do homem. Por exemplo,  

 

 

o uso constante do verbo ―ter‖ e dos pronomes ―me, meu‖ é sinal de desejo de 

reduzir tudo a objeto de possessão e de disposição. De maneira análoga, o uso 

indiscriminado do verbo fazer indica o afã de entender toda forma de atividade 

como um modo de produção submetido ao poder arbitrário do homem […]  
(QUINTÁS, 2004, p. 29-33). 

 

 

Não é nossa intenção realizar análise puramente linguística ou do discurso, contudo a 

hermenêutica nos solicita um tipo de interpretação do texto em que certamente os elementos 

linguísticos e discursivos não podem ser ignorados. 
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Nossa pretensão, a partir de agora, é olhar mais atentamente para cada participante das 

entrevistas com o propósito de tentar fazer emergir de suas falas o sentido da sua prática, da 

prática do PROEJA. 

Essa parte corresponde à totalidade da entrevista. A partir das informações de cada 

participante transcritas dos áudios das entrevistas, realizamos as decrições. Como já 

registramos, baseamo-nos em Rezende (1990) que não considera qualquer descrição como 

fenomenológica. Para esse autor, a verdadeira descrição fenomenológica precisa ser 

significante, pertinente, relevante, referente, provocante e suficiente para buscar compreeder.  

Apesar disso, devemos estar consciente de nunca poder alcançar a compreensão em 

sentido pleno ( REZENDE, 1990, p. 18-27) , visto que é   a descrição do fênomeno que 

garantirá  uma melhor interpretação do mesmo. Podemos dizer até que no processo de 

descrição já estamos realizando de uma certa forma uma interpretação, já que descrevemos o 

que  conseguimos alcançar com as nossas possibilidades de leitura ―nos dois níveis‖ 

(QUINTÁS, 2004).  

A ressocialização que buscamos reconhecer no sujeito discente não se apresenta 

somente por uma resposta. Assim seria muito fácil. Bastaria explicar para o entrevistado  o 

que consideramos ser ressocializado e perguntar-lhe se ele se considera ou não como tal. 

Porém é por meio da escolha das perguntas e da descrição de um conjunto de acontecimentos 

das respostas verbalizadas que poderemos chegar ao objetivo deste trabalho. Então, a forma 

adequada e pertinente da descrição será aquela que não omita os aspectos reveladores do 

fenômeno pesquisado, a ressocialização. Dessa forma, se conseguirmos realizar uma 

descrição adequada e pertinente para atingirmos nosso objetivo, ela será relevante. 

 

 

4.6.2.1. Descrição e Interpretação dos Dados da Primeira Entrevista 

 

O primeiro discente entrevistado, D1, tem 30 anos, é casado e pai de um menino com 

1 ano e 4 meses. Passou 3 anos fora da escola, de 2003 a 2006, antes de passar a cursar o 

PROEJA. Está no 7º período do Curso de Refrigeração e Ar-Condicionado e trabalha na área 

em que estuda; como não especificou a sua função, inferimos que seja auxiliar nessa área. Seu 

horário de trabalho é das 08h às 18h, mas fez um acordo com a firma para largar às 17h 

durante a semana e trabalhar em sábados alternados para compensar as horas não trabalhadas. 

Em seu depoimento, com a duração de dez minutos e trinta e seis segundos, ele conta-

nos que era garçom, mas não tinha ―expectativa, assim, de renovação de profissão‖. Alega 
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que desejava estudar no IFPE e que o PROEJA abriu uma porta para ele, que estava sem 

expectativa nenhuma de passar por ―essa porta‖. Diz que está aproveitando as experiências, a 

nova profissão, porque gostou do curso e ―agarrou a oportunidade‖.  

Considera novo todo o conhecimento a que tem acesso no curso e diz que não houve 

confronto entre os conhecimentos anteriores e os novos conhecimentos aprendidos. Declara 

que está aproveitando a oportunidade de estudar e que os novos conhecimentos lhe abriram 

―novos leques‖, que ele ―passou a ver o mundo com outros olhos‖. 

Para ele, o que mais lhe inspira confiança no curso é a sua própria capacidade de 

estudar. Depois que ele começou a trabalhar na área, passou a ver que as condições materiais 

para as aulas práticas do IFPE estão ultrapassadas, o que prejudica o trabalho dos professores. 

O discente deseja continuar a estudar, qualificar-se, para suprir as necessidades do 

curso. Pensa em cursar Engenharia Elétrica ou Mecânica, mas no momento não vê condições 

para tal, pois as universidades que oferecem os cursos não estão dentro das suas 

possibilidades atuais. Admite que possa fazer futuramente, porque na UFPE o curso é 

ministrado nos dois horários e na UPE é muito concorrido. 

Sentia-se antes insatisfeito com a profissão e sem expectativa, mas depois passou a se 

sentir útil para si e para a família, satisfeito. Apesar disso, sente a ausência da família por 

passar muito tempo trabalhando e estudando. 

Não se sente satisfeito com a atitude de alguns professores do curso que não se 

esforçam para que o discente aprenda, nem com algumas condições materiais ultrapassadas da 

escola.  

De acordo com as categorias analíticas que elegemos, percebemos o confronto de 

conhecimentos quando D1 passa a questionar as condições materiais da escola, que considera 

―ultrapassadas‖, da escola. Ele, já com base nos novos conhecimentos do curso, ao se defrontar 

com as situações práticas do trabalho que lhe exigem outros conhecimentos, faz novas leituras 

com relação ao próprio curso, cujos conhecimentos, mesmo admitindo que são todos novos, 

não parecem mais suficientes para ser um técnico capacitado. O IFPE, antes inalcançável, 

tendo o PROEJA lhe dado acesso a essa instituição, agora lhe parece pouco, pois acha que há 

mais para aprender. Por isso, muda de atitude e de emoção, faz leituras sobre as suas 

possibilidades e as do contexto; sente a ausência da família; articula seus projetos de vida com 

esperança, como demonstra no seguinte enunciado: ―O daquele estudo, esforço que você fez, 

vai vir futuramente no trabalho... e fazer o que gosta tá no meio‖.  
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4.6.2.2. Descrição e Interpretação dos Dados da Segunda Entrevista  

 

D2 tem 54 anos, é casado, pai de 6 filhos, maquinista ferroviário aposentado há 12 

anos; atualmente só estuda, mas passou 30 anos fora da escola, de 1974 a 2004. Antes de 

entrar no PROEJA, em 2006, cursou o ensino fundamental e o ensino médio, não tendo 

concluído este último. No primeiro semestre de 2010, encontrava-se no 7º período do curso de 

Refrigeração e Ar-Condicionado.  

Durante onze minutos e nove segundos, D2 relata-nos que fez o vestibular
1
 para o 

PROEJA com dois dos seus filhos, mas os dois não foram aprovados. No ano seguinte, os 

dois filhos passaram no vestibular em outras instituições. Hoje, um está no quinto período de 

Geografia e a filha, terminando Pedagogia. Declara não se sentir completamente realizado 

porque ainda pretende fazer Engenharia Mecânica para completar o seu curso. Ressalta o 

sentido de estudar no IFPE, que considera ―de uma grande aceitação em nível de Estado‖, e 

também o fato de o PROEJA ter aberto ―as portas pra gente de mais idade‖, apesar de se 

sentir ―um pouco prejudicado‖ devido ao fato de os ―professores não terem um tratamento 

melhor‖ para com os discentes do PROEJA. 

O discente destaca no Programa o ensino técnico, porém, ao declarar que pensou que 

iria aprender uma coisa antes de entrar e está aprendendo outra, dá como exemplo que no 

IFPE aprende-se ―a tratar as pessoas muito melhor‖ e destaca a qualidade do ensino. Porém 

expressa, mais uma vez, decepção quando diz que não gostou de ter vindo ―para um Programa 

dum colégio que é tido como um dos melhores aqui de Pernambuco‖ e ter sido ―um pouco 

menosprezado..., até dentro de sala de aula, devido ao fato de os professores não saberem 

tratar os alunos‖, pois ―a maior parte dos nossos adultos têm acima de trinta anos e é diferente 

você tratar criança, adolescente e adulto‖. 

Considera que os conhecimentos da área técnica são todos novos, mas ressalta que os 

conhecimentos que tem de ―experiência de vida‖ dão até para ―fazer um livro e ainda 

sobram‖. 

D2 diz que sente que ―melhorou até a maneira de falar‖. Sentia ―um certo 

constrangimento‖ ao falar com ―pessoas como professor, como uma pessoa formada‖, e, hoje, 

mais confiante, ―conversa normalmente como qualquer outra pessoa‖. 

Ao ser perguntado por um aspecto negativo no que passou a fazer ou a sentir que 

estivesse ligado à participação no PROEJA, o discente pediu para pensar um pouco, mas, 

                                                           
1
 O vestibular do IFPE ocorre geralmente no início e no meio do ano e é organizado pela CVEST – Comissão de 

Exame de Seleção, Vestibulares e Concursos. 
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depois de apenas alguns segundos, para argumentar a sua resposta, referiu-se ao fato de os 

discentes do PROEJA receberem uma bolsa de cem reais, já que uma boa parte dos alunos 

―depende dessa bolsa para frequentar as aulas‖. Alguns dos seus colegas viriam de Boa 

Viagem até o CEFET de bicicleta ―se não fossem esses cem reais‖. Como houve um atraso no 

pagamento da bolsa, ele promoveu uma manifestação ―muito grande‖. Destaca a sua 

experiência em sindicato e o fato de saber ―fazer, sem precisar menosprezar ninguém, mas ter 

atitude de mobilizar o pessoal‖. Considera isso negativo pelo fato de estar numa escola e ser 

obrigado a tomar uma atitude para reivindicar a bolsa em prol dos seus colegas que estavam 

―deixando de vir para aula por não terem o dinheiro para pagar a passagem‖. Ao mesmo 

tempo, reconhece que foi positivo, pois, ―por conta desse manifesto‖, passou a ser conhecido 

pelos professores e adquiriu ―até um certo respeito‖.  

Responde que lhe inspiram confiança no curso os ―excelentes professores na área 

técnica, apesar de não terem material pra darem aulas melhores‖. Critica a organização 

curricular, que oferece disciplinas, no início do curso, necessárias na prática no quinto e sexto 

períodos, quando os conteúdos já têm sido esquecidos. Como exemplo cita termodinâmica, 

oferecida no primeiro e segundo períodos, mas necessária à prática do quinto período. 

Este sujeito revela o desejo de não deixar mais de estudar e declara que pretende criar 

uma cooperativa de refrigeração e climatização entre os mais velhos, para oportunizar-lhes 

estágio, pela dificuldade que os de mais idade têm de consegui-lo. 

No momento em que foi oportunizado ao entrevistado falar sobre o que quisesse, ele 

voltou a se referir ao tratamento dispensado aos discentes do PROEJA, agora envolvendo 

outros sujeitos além dos professores. Conta-nos que a sua turma foi a primeira, tendo sido os 

discentes ―menosprezados dentro do colégio‖. Refere-se ao fato de os discentes do PROEJA 

terem ―uma certa idade‖ e terem sido ―jogados dentro de uma escola que só tinha jovens, 

adolescentes e crianças, praticamente porque se tratava do ensino médio e  fundamental‖. 

Reforça que os professores não estavam habituados a estar com os discentes adultos, ―aí a 

dificuldade foi muito maior‖. Considera que as turmas que estão entrando no momento já têm 

menos dificuldades devido ao fato de já se conhecer ―como é o PROEJA‖. Relata algumas 

dessas dificuldades, como: a dos discentes assistirem às aulas depois de terem trabalhado o 

dia todo; alguns professores não compreenderem o discente que cochila e mandarem-no sair 

da sala; se o telefone tocar e o discente sair para atender, na volta ―não tem direito de entrar 

na sala‖. Para D2, os professores acham que estão ensinando a crianças e adolescentes, e 

ressalta que só há gente adulta e ―de responsabilidade‖. 
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Perguntamos ao entrevistado como ele se sentiu ao participar da entrevista e ele 

respondeu que se sentira muito bem, pois achava que alguém devia ter entrevistado o discente 

do PROEJA antes para que se pudesse falar das vantagens e das dificuldades do curso. 

Acrescenta a dificuldade que considera ―uma grande dificuldade‖, a da ―área técnica-prática‖, 

pois, para ele, o discente do PROEJA sai da escola um ―técnico-teórico‖ porque os 

equipamentos que se têm na escola são superados, não são de última geração. Para ele, um 

curso com a parte técnica melhor deveria ter ―equipamentos de última geração‖.  

Conta-nos, por fim, do seu desejo de fazer o curso de medicina,  que só concluiria aos 

sessenta e dois anos. já o curso de engenharia, como está em sua área, facilitaria a conclusão.  

Conclui dizendo que Engenharia Mecânica completa o curso de Refrigeração e Ar-

Condicionado. 

Apesar de D2 considerar que não houve confronto entre os conhecimentos anteriores e 

os novos e dizer que não tinha conhecimentos técnicos anteriores, percebemos que o discente, 

ao declarar que a expectativa sobre o que pensava em aprender no curso teria sido superada 

em relação à quantidade e à qualidade, pois na escola se ―aprende a tratar as pessoas muito 

melhor‖, já mostra que houve, sim, o confronto de conhecimentos.  

Quanto às suas atitudes, permanece com o plano de não parar de estudar, contudo não 

pretende mais fazer medicina, pois consegue fazer novas leituras sobre suas possibilidades e 

as do contexto. 

Ao mobilizar os colegas para cobrar da Escola o pagamento da bolsa, acionou antigos 

conhecimentos de sua experiência como sindicalista para uma intervenção no campo escolar, 

o que demonstra uma volta a atitudes antigas pela leitura da necessidade do contexto. Planeja 

criar uma cooperativa de refrigeração e climatização entre os mais velhos do curso, por terem 

dificuldades para estagiar. Essa é atitude de intervenção decorrente da leitura do contexto e de 

suas possibilidades. Reivindica tratamento adequado à situação do aluno da EJA. 

Sente-se quase realizado por estudar em uma das melhores escolas do Estado, só não 

completamente porque pretende cursar engenharia ainda. Mostra certa decepção ao dizer que 

os professores não sabem tratar o aluno da EJA. Superou o sentimento de constrangimento 

que tinha ao conversar com pessoas com nível escolar superior ao seu. Sensibiliza-se com a 

situação dos colegas que dependem do pagamento da bolsa. Sente que adquiriu respeito de 

professores da escola ao mobilizar manifestação. Confia no conhecimento dos professores. 

Sente falta, no 5º e 6º períodos, de conteúdos de certas disciplinas oferecidas no início do 

curso.  



    137 
 

D2 realiza recognição e reivenção, ou seja, a ressocialização permanente, inclusive 

para além do campo pessoal. Sensibiliza-se com os que sofrem, mobiliza-se e convoca os que 

estão sofrendo a mobilizar-se também. Certamente, ele não passou a agir assim pelo fato de 

ser aluno do PROEJA, contudo os novos conhecimentos proporcionaram-lhe mais 

possibilidades de acionar os conhecimentos que já faziam parte da sua vida e lançar-se em 

busca de mais informações e vivências. 

 

 

4.6.2.3. Descrição e Interpretação dos Dados da Terceira Entrevista  

 

D3 é do gênero feminino, concede-nos a entrevista em dez minutos e trinta e dois 

segundos. Mostra-se com vontade de participar, embora, inicialmente, tímida. Tem 30 anos, 

nasceu em Teresina, Piauí; é solteira, babá, mas utiliza a expressão ―por enquanto‖, o que 

sinaliza o seu desejo de mudar de profissão. Trabalha o dia todo, por isso estuda à noite. No 

momento da entrevista, cursava o sétimo período de Refrigeração e Ar-Condicionado. Sua 

última experiência escolar foi em 98, quando fez o supletivo e concluiu o fundamental, séries 

finais, e recebeu a proposta de vir para Recife a fim de ser babá. Voltou a estudar novamente 

em 2007, quando foi aprovada no vestibular do CEFET.  

Considera o PROEJA uma grande oportunidade que teve e se sente muito bem em 

participar dele. E o mais significativo na sua atuação como aluna do Programa é o 

aprendizado, a chance de ter um curso profissionalizante e de se ―inserir no mercado de 

trabalho‖. Acha que todos os conhecimentos são importantes, mas o fato da integração do 

PROEJA é o mais importante. Vê os conhecimentos novos aprendidos no curso como 

complementares ao que já sabia. 

Acredita que adquiriu ―bastante conhecimento para disputar‖ um vestibular e já 

consegue no dia a dia, no seu dia a dia, utilizar os conhecimentos aprendidos, quando as 

pessoas lhe perguntam sobre defeitos de equipamentos da área em que estuda. Considera 

negativa a dificuldade de se inserir nos estágios por ser mulher, pois certas áreas ainda não 

admitem o gênero feminino. Isso é o que está dificultando mais sua inserção no mundo do 

trabalho. Preferia ter cursado Química ou Segurança do Trabalho, portanto gostaria que 

fossem oferecidos mais cursos no PROEJA. Entendemos o seu desejo como uma proposta 

interventiva que beneficiaria outras pessoas, visto que ela já está concluindo o seu curso. 
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D3 planeja ao terminar o curso, ―fazer vestibular para o curso superior de Engenharia 

Mecânica‖ a fim de ―complementar‖ o curso que está fazendo. Quanto à família, vê na 

oportunidade de trabalhar em outra área a possibilidade de ajudá-la. Declarou que se sentiu 

bem ao ser entrevistada. 

Percebemos que, mesmo com todas as dificuldades pelas quais D3 passou, como 

deixar a família em Teresina para trabalhar em Recife como babá, ter cursado o supletivo para 

concluir o ensino fundamental e cursar, no IFPE, Refrigeração e Ar-Condicionado pela falta 

de outro curso que preferiria, não conseguir estágios por ser mulher, tudo isso não constitui 

impedimento para que a discente desista de estudar. 

 

 

4.6.2.4. Descrição e Interpretação dos Dados da Quarta Entrevista  

 

A mais curta entrevista, que durou 9 minutos e cinquenta e um segundos, foi realizada 

com D4, que tem 40 anos, é casado, não tem filhos e é auxiliar administrativo. Trabalha das 

oito às dezessete e trinta ou dezoito horas. Cursa Eletrotécnica e estava no sétimo período em 

2010. Antes de entrar no PROEJA, em 2007, D4 só tinha o primeiro grau, que terminou mais 

ou menos em 1995.  

Ao ser questionado sobre como se sentia ao participar do PROEJA, D4 contou-nos que 

está ―um pouco frustrado pela ‗didática do curso‘ que não está atingindo as expectativas dos 

alunos‖. Acha que os alunos não recebem muitas ―informações importantes que os 

professores têm pra dar‖. Reconhece que os professores têm conhecimentos, mas que ―não 

conseguem passá-las corretamente para que‖ os alunos as ―possam assimilar‖. Destaca o fato 

de os alunos virem de um ―período grande sem estudar‖, mas com expectativas, apesar de 

terem ―até uma certa dificuldade de assimilar algumas coisas‖.  

Ingressou no curso porque gosta muito de eletricidade, mas, segundo ele, 

decepcionou-se não só com a didática já mencionada como também com o material muito 

―arcaico e defasado‖ do IFPE. Apesar disso, o que aprendeu ―só fez aumentar mais ainda a 

vontade e o gostar‖. 

Destaca, entre os conhecimentos a que teve acesso, o de ―poder lidar com esse 

fenômeno, que é eletricidade‖, ―a manusear corretamente, a fazer cálculos, criar cálculos‖ 

para algumas coisas que achava que eram insignificantes, das quais não se tinha necessidade, 

mas que agora reconhece como importantes: uma iluminação adequada, tomadas em locais 

corretos, acessibilidade e ―um monte de coisas‖ que aprendeu no curso. 
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Sente-se autoconfiante. Admite que a autoconfiança desenvolve-se quando se quer 

realmente aprender. Por não poder ―depender só do professor‖, ―tem que correr atrás‖ para 

―buscar as informações nos lugares certos, da maneira certa, sem ser aleatória, sem ser uma 

coisa assim de qualquer jeito‖, e a internet é uma aliada. 

Não considera negativo nada que passou a fazer e/ou a sentir que estivesse ligado 

diretamente à sua participação no curso. Só percebe ―coisas realmente prósperas‖. Considera 

que só cresceu, pois toda a informação que se ―recebe, por menor que seja, é importante‖. O 

que mais lhe inspira confiança no curso são ―alguns professores‖ que ―têm vontade de 

ensinar‖ e são comprometidos. Não pensa em fazer um curso superior na área em que estuda. 

Poderá fazer em outra área. Tem as melhores expectativas quanto à família e ressalta o fato de 

só ele e a esposa constituírem essa família, pois não têm filhos. 

Ao ser questionado sobre como se sentiu ao participar da entrevista, contou-nos que, 

nos três anos e meio em que está na escola, essas questões já foram tantas vezes levantadas 

por outras pessoas que ―fizeram alguns outros questionários‖ e que, como aluno, desabafa na 

tentativa de receber um acolhimento e ajuda, mas ―é difícil, muito difícil‖. Perguntamos sobre 

o retorno dessas entrevistas, ao que D4 respondeu que ninguém havia voltado nem ―pra dizer 

como é que foi‖, se a monografia deu certo, se a tese deu certo, nada, nada disso. Por isso, 

comprometemo-nos a fazê-lo. 

D4 declara ter se sentido bem ao participar da entrevista que funcionou para ele como 

um desabafo. Diz que espera ter contribuído ―para a melhoria da educação‖, pois sente que 

falta ainda muita fiscalização nas redes de ensino, principalmente à noite. 

O fato de gostar de eletricidade, reconhecer que tem aprendido muito e aproveitado os 

conhecimentos na sua vida não é suficiente para que D4 queira cursar o nível superior na 

mesma área. D4 demonstra estar decepcionado não somente em relação ao curso, mas à área. 

Ele sente-se autoconfiante porque teve que buscar alguns conhecimentos sozinho, sem contar 

com a ajuda de professores, e constatou que é capaz. Considera que são poucos os professores 

comprometidos, mas diz que são esses poucos que ―têm vontade de ensinar‖ os que mais lhe 

inspiram confiança no curso.  

Podemos perceber, a partir de depoimentos assim, o peso na prática pedagógica do 

sujeito docente, mas também do próprio sujeito discente, quando ressignifica a falta do 

professor e aprende também a ir a outras fontes buscar o conhecimento.  

Apesar de D4 ter declarado que não há nenhum sentimento ou atitude negativa 

relacionada ao curso e que os novos conhecimentos do curso o fizeram gostar ainda mais de 
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eletricidade, isso não é revelado quando afirma que não deseja continuar a estudar na mesma 

área.  

O discente, apesar de sentir-se feliz, não atribui parte dessa felicidade à sua 

participação no PROEJA. Sentimentos de decepção e frustração parecem fortes, ao ponto de 

superarem o de autoconfiança, que ele diz ter desenvolvido. Ou, ainda, talvez a autoconfiança 

esteja num limiar de autossuficiência. 

 

 

4.6.2.5. Descrição e Interpretação dos Dados da Quinta Entrevista  

  

Entrevistamos D5 durante 20 minutos e quarenta e dois segundos. O discente de 45 

anos é casado, tem uma filha e sua profissão atual é a de estucador. Trabalha das sete da 

manhã às cinco da tarde e é do sexto período do curso de Mecânica. O entrevistado nos conta 

que passou mais de vinte anos sem estudar, até que, em 2005, começou a cursar a EJA, fase 3, 

e, no ano seguinte, a fase 4, que correspondem às séries finais do Ensino Fundamental. 

Participou, logo no primeiro ano, da Iª Olimpíada de Matemática, sendo o primeiro colocado 

da escola, o primeiro da cidade de Jaboatão dos Guararapes e o terceiro de Pernambuco, o que 

o estimulou a continuar a estudar.  

D5 destaca que estudava na Escola Estadual Petrônio Portela, onde cursava o 

Travessia, não o tendo concluído porque passou a estudar no então CEFET. Conta-nos que, 

quando foi aprovado no vestibular do PROEJA, sentiu-se muito feliz e que, atualmente, não 

está realizado porque, quando se está fora, é diferente de quando se passa a fazer parte do 

curso, pois se começa a ver uma ―certa defasagem‖ e ―deslizes do cronograma do curso‖. O 

discente chama-nos a atenção, também, para o fato de ele e de vários outros alunos se 

sentirem um pouco constrangidos e discriminados por serem do PROEJA, mas diz que é 

possível relevar essa discriminação, pois o que importa é a qualidade dos discentes que 

participam do curso.  

O discente relata que escolheu o curso de Mecânica porque, desde criança, via o seu 

irmão consertando carro e sempre gostou de se ―melar‖, mas considera diferente a sua 

situação de estar estudando para ser um técnico. Achava que, para ser um mecânico, teria que 

―se melar de graxa‖, portanto considera o técnico acima do mecânico. Considera o mecânico 

como aquele que só ―mete a mão na massa e só se preocupa em ajeitar, consertar o que tá 
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quebrado‖ e o técnico, como aquele que domina a teoria e faz tudo nos ―mínimos detalhes, 

milimetrado‖.  

Declara, ainda, que aprende nas aulas coisas que o mecânico que ―põe a mão na massa 

não sabe nem para onde vai‖. Para ele, é nessas horas que ―entra o técnico‖ para saber o que 

está sendo feito, por que foi feito e como foi feito. Portanto, acha bom e positivo aprender a 

técnica, pois um ―mecânico bruto‖ não sabe muitos detalhes em relação a uma peça que está 

usando, como ―o tipo de aço de que foi feita, o tipo de corte, como ela foi feita, qual a massa 

com que ela foi feita‖, informações que o técnico tem a obrigação de saber.  

D5 vê como negativo o ritmo de sua vida: trabalhar o dia todo, ir correndo para a 

escola, só sair às vinte e duas horas, chegar, às vezes, às onze horas para, no outro dia, acordar 

às cinco horas, trabalhar novamente e não ter tempo para estudar, pois, inclusive aos sábados, 

assiste a aulas. Contudo, acha que tem ―que tolerar pra poder passar por essa fase e, depois, 

olhar pra trás e poder dizer que está satisfeito‖, pois sua expectativa é poder dar um conforto 

melhor a si e à sua família. 

Perguntado sobre o que modificaria no curso, respondeu que nada modificaria, mas 

acrescentaria a obrigação de a escola de ter convênios com empresas para garantir estágios, 

pois são os alunos que buscam consegui-los, o que é bastante difícil. 

D5 sente-se satisfeito com a família. Sua filha faz Edificações no IFPE, pela manhã, 

mas ele foi aprovado antes dela, que tentou três vezes para, finalmente, entrar na instituição. 

Acha que se esforça mais para continuar no curso por causa dela, para dar-lhe exemplo. 

Sente-se orgulhoso ao falar da filha, que estuda pela manhã, estagia à tarde, faz teatro à noite 

e não lhe dá preocupações.  

Planeja fazer o curso de Licenciatura em Matemática e admite que ―adora 

matemática‖. 

Apesar de tudo, não se considera feliz porque entende que não existe a felicidade, há 

momentos felizes. Portanto, naquele momento, sentia-se feliz. Perguntado sobre se atribuía 

parte da felicidade daquele momento ao fato de ser aluno do PROEJA, ele disse que fazia 

parte, porque serviu de inspiração para a sua filha. Completa que tudo o que ―faz, quer fazer e 

faz com vontade e com amor, só tem a acrescentar na vida‖. 

O entrevistado declarou, ainda, que ele e alguns colegas sentem que uma minoria de 

professores não gosta de ensinar no PROEJA. Apesar de não dizerem isso, os discentes 

sentem, pelo ―modo de darem aula, de falarem, de se comunicarem, que não estão felizes em 

dar aula porque é PROEJA‖. 
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Por fim, perguntado sobre como se sentiu ao participar da entrevista, disse que gostou 

muito por ser  uma forma de desabafar um pouco, porque ―não é todo tempo, todo dia que se 

tem a ―oportunidade de dizer o que se quer e como se quer‖. 

Percebemos que D5 supervaloriza o conhecimento técnico escolar em detrimento do 

construído por meio da experiência. Apesar do ―mecânico‖, como ele se refere a esse 

profissional, não ter os conhecimentos citados por ele, há possibilidade de haver técnicos que 

apenas têm os conhecimentos teóricos e não conseguem dominar a prática. D5, porém, não 

tem consciência disso. 

 

 

4.6.2.6.  Descrição e Interpretação dos Dados da Sexta Entrevista  

 

D6 foi a única pessoa entrevistada que não aceitou que seus depoimentos fossem 

gravados em áudio. A entrevista durou cerca de vinte minutos. A discente é casada, não tem 

filhos, é auxiliar administrativa, mas estava apenas estudando no momento em que foi 

realizada a entrevista. Cursou, há quinze anos, o Ensino Médio em Escola Pública. Estava 

cursando uma disciplina do sexto período, mas, na realidade, era do sétimo período de 

Eletrotécnica. 

 D6 diz que ―o PROEJA abriu as portas para pessoas que estavam há algum tempo 

sem estudar. Mas há pessoas jovens que têm mais chances de aproveitar outros cursos e tiram 

a vaga de pessoas com mais idade.‖ 

Considera a oportunidade de fazer o curso de Eletrotécnica o fato mais importante em 

relação à sua participação no PROEJA. Entre os novos conhecimentos a que teve acesso, 

ganham maior destaque os específicos sobre segurança em elétrica, que se referem a NR10, a 

Norma Brasileira de Segurança da área, porque são muito importantes para todo o curso. 

Percebeu confrontos entre os conhecimentos de elétrica, pois apenas ―sabia que eletricidade 

matava e que toda lâmpada precisava de um interruptor prá ligar e desligá-la, mas há muitos 

outros e muitos livros sobre o assunto‖. Compreende que os novos conhecimentos se somam 

aos antigos. Acha a eletricidade maravilhosa e não consegue imaginar se conseguiríamos 

viver sem ela. 

Sente que já é emocionante o fato de saber que é capaz de construir um projeto. Hoje, 

―não pode ver nenhuma instalação elétrica, gambiarra, que reclama‖. Relata uma experiência 

recente em que percebeu um monitor de um curso de eletricidade básica de fora do IFPE sem 
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―postura ética, pois, ao iniciar um curso sobre o assunto, deixou de explicar, antes de tudo, aos 

seus alunos a necessidade de se conhecerem as normas de segurança para se mexer com 

eletricidade‖. Sente-se com mais ideias e com mais responsabilidade sobre o assunto agora. 

Só consegue perceber atitudes e emoções positivas em relação a si a partir do 

PROEJA, e o que lhe inspira confiança no curso é o fato de gostar de eletricidade. Acredita 

que será uma boa profissional. Pretende fazer Engenharia Elétrica e planeja montar uma 

empresa a fim de dar oportunidades às pessoas de estagiar para suprir o fato de a Escola não 

assegurar estágios para os alunos.  

Perguntada sobre o que modificaria no curso, respondeu que prepararia melhor o 

professor para trabalhar com o PROEJA, pois acha que alguns parecem não ter experiência 

com o PROEJA, porque ―dão os conhecimentos sem planejamento e não inovam os 

conhecimentos‖. Além disso, renovaria o ―material e laboratórios que precisam ser 

compatíveis‖ às necessidades no curso. Como exemplo dessa inadequação, citou o fato de que 

um eletricista precisa aprender a trabalhar com um multímetro e não pode aprender a fazê-lo 

sem o aparelho. Finalizando, declarou que não deixaria os alunos muito jovens participarem 

da seleção. 

Sente-se feliz apenas por viver, mas, no sentido mais amplo, o PROEJA contribui para 

a sua felicidade, pois tem ―a oportunidade que muitos gostariam de ter‖. Planeja ser uma 

excelente eletrotécnica. 

Ao ser indagada sobre como se sentiu ao participar da entrevista, D6 confessou que 

vivenciou experiências que não foram boas durante o dia em relação a uma ação judicial, o 

que pesou na sua participação, mas, exceto isso, considera que foi bom contribuir com a 

pesquisa. 

D6 é uma pessoa muito dinâmica e, mesmo com os problemas que enfrentara naquele 

dia, não se negou a participar da entrevista. Preocupada não só consigo, de forma semelhante 

a D2, pensa em montar uma empresa para favorecer os alunos com problemas para conseguir 

estágios. Identificamos aí o processo de reinvenção que, para Souza (2007), exige do sujeito 

uma abordagem crítica da prática e da experiência a ser reinventada, o que significa 

interpretar a própria interpretação, repensar os contextos, desenvolver definições e tolerar 

ambiguidades para aprender a partir da tentativa de resolvê-las. Prova disso é que D6 levanta 

os pontos que melhoraria no PROEJA, mas não se mostra decepcionada em nenhum 

momento. Seu interesse em continuar a estudar parece crescente, os conhecimentos novos 

ganham sentido e são incorporados à sua vida cotidiana. Sua crítica incide no fato de pessoas 
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muito jovens estarem ocupando, no PROEJA, as vagas que poderiam ser preenchidas por 

pessoas mais velhas e no fato de os alunos não terem garantia do estágio obrigatório. 

Observamos, então, portanto, que o processo de ressocialização é efetivo em D6, pois 

ela consegue, por meio dos novos conhecimentos, ressignificá-los em sua vida; e faz planos e 

projetos interventivos para ajudar as pessoas que têm as dificuldades que ela mesma teve no 

curso.  

 

 

4.6.2.7. Descrição e Interpretação dos Dados da Sétima Entrevista  

 

A entrevista com D7 durou dezoito minutos e quatro segundos. O entrevistado tem 40 

anos, é casado, supervisor geral na área de eletricidade e trabalha oito horas diárias. Cursa o 

sexto período de Eletrotécnica. Sua última experiência no Ensino Básico foi há 

aproximadamente vinte anos, quando começou a cursar ―o primeiro ano do Segundo Grau 

[que], por motivos de trabalho‖, teve que abandonar.  

Declara que se sente realizado em voltar a estudar, porque sentia ―uma lacuna muito 

grande em aberto e a necessidade de um complemento‖. Agora, além de estar preenchendo 

essa lacuna, está também aprendendo uma profissão, o que considera muito importante. 

Entende que todas as situações vividas na sua atuação como aluno do PROEJA são 

significativas, e destaca a interação com os outros alunos, o que os faz ―de certa forma se 

tornar uma família‖; o aprendizado, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento 

social. Percebe que o curso propicia ―uma abertura para um conjunto grande de 

desenvolvimento que é de interesse de todos‖. 

Destaca, entre os conhecimentos a que teve acesso, os profissionais, da área técnica, 

porque eles completam a sua necessidade de uma nova qualidade profissional e de vida,  o 

que já sente acontecer. Acredita que houve uma soma do que já sabia ao que está aprendendo, 

mas entende que os novos conhecimentos têm um valor muito importante. O que sabia era 

básico e conclui: ―então, eu diria que, comparando o que eu sabia com o que eu estou 

absorvendo hoje, há uma distância entre os dois tipos de conhecimentos‖. 

Perguntamos a D7 que emoção que ele sentia diante desses novos conhecimentos e ele 

confessou tratar-se de um sentimento bom, de autoestima, ―um sentimento que elevava a 

personalidade e que os impulsionava a permanecer procurando sempre mais, a querer 

melhorar, a querer aprender mais e a prosseguir na vida acadêmica‖.  
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O discente acredita que a importância do PROEJA não se restringe à possibilidade de 

inserção no mercado de trabalho, mas estende-se à questão da valorização da pessoa e da 

educação em si, o que envolve ―os sentimentos, porque é uma questão de realização pessoal, é 

uma questão de valorização própria que impulsiona a querer aprender mais, a querer 

prosseguir, a querer ir em frente‖. 

Perguntado sobre o que considera positivo no que passou a fazer e/ou a sentir que está 

ligado diretamente à sua participação no curso, reforçou o fato de o PROEJA proporcionar a 

elevação da autoestima dos discentes, fazê-los sentirem-se valorizados como pessoas por 

estarem inseridos novamente na vida acadêmica; permitir-lhes colher novas amizades, novos 

contatos, fazer novos amigos. Acha, contudo, que ainda há muito a buscar, porque ele acredita 

no PROEJA como ―um ponto de partida para que as pessoas deem continuidade aos seus 

sonhos, aos seus ideais profissionais, pessoais‖. ―O PROEJA cria expectativas, e os benefícios 

são enormes‖. 

D7 acha que na vida o que faz as pessoas realizarem-se, serem felizes ou infelizes são 

as escolhas que fazem, e essas escolhas são pessoais. Considera a pouca convivência com a 

família, depois que passou a estudar, como um ponto não totalmente negativo, pois é um 

sacrifício válido porque, por meio dos estudos, conseguirá melhorar a qualidade de vida dos 

seus familiares, ou seja, tem ―uma perspectiva muito boa‖. Portanto, o lado positivo ―transpõe 

a questão da ausência‖.  

Identifica como um sentimento negativo a discriminação que diz sofrer o discente do 

PROEJA. Acha que, ―até mesmo no mercado de trabalho, existe uma discriminação‖ e a 

considera bem clara e bem transparente, pois se pode percebê-la ao participar-se de uma 

entrevista, ao entregar-se um currículo, ao buscar-se o estágio. Conclui que, apesar de a 

qualidade de ensino ser a mesma, tanto para o PROEJA quanto para o sequencial, a 

discriminação ocorre.  

O que mais lhe inspira confiança no curso é a qualidade de ensino e a possibilidade de 

inserção no mercado de trabalho. Vê a área que escolheu em expansão. Isso o deixa confiante 

quanto ao que vai fazer, pois acredita no que faz e ama fazê-lo. Declara que é ―o PROEJA que 

está lhe passando isso, está lhe dando um respaldo em termos de seguir adiante‖. O que faz 

hoje é com confiança devido à qualidade de ensino oferecida no curso.  

Ao ser perguntado sobre o que modificaria no curso, D7 respondeu, de forma bem 

humorada, que extinguiria as provas como forma de avaliação. Em seguida, falou-nos sobre 

―a atitude de certos professores que acreditam que estão dando aula para pessoas que já têm 

um conhecimento muito vasto e não voltam atrás‖. Considera que esses docentes não têm uma 
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qualificação específica para entender que no PROEJA as pessoas trabalham, vêm cansadas do 

trabalho, portanto precisam de uma atenção maior dos professores. 

Sente-se feliz. Entende a felicidade como a soma de fatores e considera o PROEJA 

como parte integrante do rol de componentes da sua felicidade. 

Seus projetos futuros são terminar o PROEJA, preparar-se para um curso de graduação 

na área de Engenharia Elétrica, dar continuidade à sua vida acadêmica e trazer qualidade de 

vida para os seus familiares. 

Por fim, perguntamos a D7 como ele se sentira em participar da entrevista. Respondeu 

que se sentira gratificado porque pôde expor fatos, situações que iriam endossar, talvez no 

futuro, uma melhoria de ensino e qualidade no PROEJA e, quem sabe, de certa maneira, 

mudar a visão de certas pessoas com relação à qualidade de ensino, à questão de dar 

oportunidade, porque o PROEJA ―é uma porta aberta, é uma oportunidade que se está dando a 

pessoas que pararam de estudar. Jovens e adultos que, por algum motivo, lá trás, não tiveram 

condições de completar os seus estudos, e ninguém faz isso porque quer, as pessoas querem 

dar continuidade aos seus estudos‖. ―Acredito que a entrevista é importante por isso, porque 

vai se somar no trabalho a algo que já foi dito para ajudar ao PROEJA e a muitos, muitos 

jovens e adultos que precisam desse Sistema de Ensino‖. Conclui confessando que tem fé 

nisso.  

D7 mostra-se realmente confiante, esperançoso, bem humorado; valoriza as relações 

com as pessoas; preocupa-se com o curso, pois se referiu à maioria dos problemas levantados 

pelos demais colegas entrevistados, com exceção dos relacionados aos equipamentos e à 

gestão. 

Percebemos na sua prática que os problemas não são empecilhos que o fazem desistir, 

mas se tornam desafios que ele espera que, de alguma forma, sejam solucionados, e se dispõe 

a ajudar. 

Um detalhe importante que nesse tipo de análise se configura como grande é que o 

entrevistado, de forma semelhante a D2, respondeu a maioria das perguntas como se estivesse 

falando em seu nome e em nome da turma. Por exemplo: ―a gente, quando abandona os 

estudos, sente uma lacuna muito grande em aberto‖; ―a gente começa a se tornar família...‖; 

―É, se a gente for falar da área emocional, da questão dos sentimentos, eu acredito que não só 

prá mim, mas, eu digo, prá todos, é... mas vamos tratar do assunto particular...‖. Verificamos 

no último exemplo que o discente precisou se controlar para não falar em nome de todos, pois 

a pergunta era para ele. 
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D7 é então um discente que se mostra ativo, mais um sujeito que, a partir de suas 

estruturas prévias, ressignifica os conteúdos mostrando suas singularidades, não se pondo 

apenas como receptor de informações, mas reage e faz suas formulações (SOUZA, 2007, p 

225). 

 

 

4.6.2.8. Descrição e Interpretação dos Dados da Oitava Entrevista  

 

A entrevista com D8 durou onze minutos e trinta e oito segundos. Esse discente é o 

mais novo do grupo entrevistado, tem 24 anos, estagia na área de mecânica das oito às 

quatorze horas. Cursa o sexto período de Mecânica. Sua última experiência no Ensino Básico 

foi em 2003, quando concluiu o Ensino Fundamental. Em 2006 participou da seleção para o 

PROEJA, começando a cursá-lo no ano seguinte.  

Como discente do PROEJA, sente que, em alguns momentos, esses alunos são 

lembrados, mas, em outros momentos, são praticamente esquecidos. Cita como exemplo ―a 

carga horária do PROEJA, que é totalmente diferente da carga horária de um Sequencial ou 

do Integrado‖. Acredita que deveria ser igual. 

Quanto às situações mais significativas na sua atuação como discente do Programa, 

considera algumas boas, como o estágio que está fazendo e alguns professores com os quais 

fez boas amizades. Contudo, destaca que houve ―mais pontos que não foram bons, 

principalmente nos primeiros períodos. Refere-se a comentários que diz ter ouvido de 

professores que o entristeceram e aos quais atribui a desistência de muitos alunos. Conta que 

muitos professores, ao invés de os incentivarem, os desestimularam, chegando a dizerem, 

segundo o discente, que o aluno ―estava na profissão errada‖. Considera esse tipo de 

observação ―uma coisa muito chata‖; mesmo assim, o aluno ao qual foi dirigido o comentário 

ainda se encontra estudando no IFPE. Deixa claro que não são todos os docentes que agem 

assim, pois existem alguns na escola que são ótimos, mas que ―a grande maioria‖, às vezes, 

nem quer se enquadrar ou dar aula para o PROEJA. 

Perguntado sobre quais, entre os novos conhecimentos a que teve acesso, ganharam 

maior destaque em sua vida e por que, considera o aprendizado de Informática e o fato de ter 

conhecido a área de Desenho, que nunca tinha estudado, como acontecimentos positivos. 

Exaltou a postura do professor de Desenho como ―superdedicado‖, pois, além de ensinar a 

matéria, explicou como deveria fazer se quisesse ser um mecânico, ou se quisesse ir para a 

área de Desenho. Contou-nos com detalhes que o professor explicou que, ―se você começa 
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errado o desenho, deve voltar e apagar tudo, não ficar preocupado nem desistir, mas 

recomeçar tudo do zero. Nesse momento, D8 fala não só em seu nome, mas em nome da 

turma, e confessa que foi essa a disciplina de que mais gostaram, pois trouxe conhecimento 

novo e ―muito agradável mesmo‖. 

Sobre as situações de confronto entre os novos conhecimentos apresentados no curso e 

os que já faziam parte da sua vida, D8 revela-nos que inicialmente há conhecimentos a que já 

tivera acesso, mas, do terceiro período em diante, foram os conhecimentos novos que 

modificaram muito a sua vida, ―coisas‖ interessantes que ele ―nem sonhava em ver e em 

fazer‖ e hoje faz a partir das aulas práticas.  

Perguntamos-lhe, então, o que ele considera positivo no que passou a fazer e/ou a 

sentir que está ligado diretamente à sua participação no curso. Ele nos contou que a turma da 

qual faz parte atualmente não é a sua de origem, uma vez que não se sentia bem com a turma 

inicial e preferiu trancar um semestre para fazer outro curso em outra instituição, mas desistiu 

e passou a compor a turma em que se encontra, a qual considera totalmente diferente, pois, 

entre outras qualidades, é uma turma muito unida, em que todos se ajudam, há grupos de 

estudo para tirar dúvidas e ninguém se considera melhor do que ninguém. 

Questionamo-lo sobre o que ele considera negativo no que passou a fazer e/ou a sentir 

que está ligado diretamente à sua participação no curso. O entrevistado, entendendo que 

estávamos perguntando sobre o curso, denunciou que achava negativa a forma como a 

coordenação é conduzida: ―a Coordenação do Curso de Mecânica, hoje, é praticamente 

abandonada‖. Para comprovar essa avaliação, lembrou que, se precisar de uma declaração de 

matrícula, que poderia ser feita em trinta minutos, leva três dias para recebê-la. 

Explicamos melhor o que havíamos perguntado, tentando entender também a sua 

resposta. D8 declarou, então, que se decepcionara com a estrutura da Escola, pois antes de 

entrar tinha outra imagem do que seria o IFPE e, hoje, nota precariedades, como no 

laboratório de Mecânica, onde, dentre quinze ou vinte máquinas, só funcionam duas ou três, 

fato que não ocorre nos laboratórios de Eletrotécnica e de Refrigeração e Ar-Condicionado, 

onde ―tudo funciona normal‖. 

O que mais lhe inspira confiança no curso são alguns professores e a própria turma, a 

qual faz de tudo para manter o vínculo a fim de que ninguém mais desista e todos cheguem 

até o final do curso. 

D8 pretende cursar engenharia, tem vontade de fazer outras coisas, mas não quer 

desviar-se da área em que está e planeja casar-se. 
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Indagamos se ele se considerava uma pessoa feliz. Disse-nos que sim porque faz 

aquilo de que gosta. Perguntamos, ainda, se ele atribuía parte dessa felicidade ao fato de ser 

aluno do PROEJA, porém respondeu que não. 

Ao lhe darmos oportunidade de falar sobre algo que não lhe foi perguntado, fez 

referência à Gestão Geral da Escola e atribui a ela o fato de o curso de Mecânica estar 

―totalmente abandonado‖. Considera esse fato sério e que deveria ter destaque. 

Finalmente, perguntamos sobre como o discente se sentiu ao participar da entrevista. 

Ele respondeu que se sentira, ―no início, um pouco enrolado, mas que depois foi se soltando e 

falando a verdade, falando o que realmente se passa no IFPE‖. Considera ―bom mostrar para 

as pessoas o que realmente acontece no IFPE, que não é só maravilhas, que se têm 

dificuldades, sim‖. 

D8, como a maioria dos discentes entrevistados, não consegue realizar uma leitura da 

própria prática, mas faz críticas aos outros sujeitos discentes, aos docentes e à gestão. Só não 

critica o conhecimento, apesar de considerar pouca a carga horária para ele. 

O discente, talvez pela pouca experiência, considera importante a união, a ajuda 

mútua, o fato de não se considerar melhor do que ninguém, mas, num primeiro momento, 

desistiu, sem tentar intervenção alguma, mesmo tendo voltado depois.  

Notamos sua preocupação com o coletivo, pois, como D2 e D7, utiliza-se de forma 

recorrente da expressão ―a gente‖ para se referir a si, incluindo-se no grupo. É o que 

percebemos, por exemplo, em: ―a gente ouviu coisas que chatearam‖, ―a gente aprendeu um 

pouco‖, ―O professor superdedicado, que a gente tem e explicou a gente...‖  

Percebemos que D8 ressignifica os conhecimentos das técnicas de desenho para a sua 

própria vida. Quando admira o professor que o ensina a voltar e recomeçar do zero, se errar, a 

não continuar o que percebe errado, seu relato parece-nos tão forte como se falasse além do 

desenho, como se dissesse das próprias atitudes.  

 

 

4.6.2.9. Descrição e Interpretação dos Dados da Nona Entrevista 

 

A última entrevista, que durou onze minutos e trinta e nove segundos, foi realizada, 

numa sexta-feira
2
, com D9, 43 anos, solteira, com três filhos. Ela é auxiliar de escritório, 

                                                           
2
 Às sextas-feiras à noite, geralmente, há menos alunos nas salas e as aulas encerram mais cedo quando falta 

algum professor.  Neste dia foi o que ocorreu; mesmo assim, a discente se dispôs a participar da entrevista sem 

pressa. 
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trabalha das sete às dezoito horas e cursa o quarto período de Mecânica. Concluiu o Ensino 

Médio em 1987; portanto, passou mais de vinte anos fora da escola. 

D9 diz que se sente muito feliz em participar do PROEJA pela oportunidade de ter 

sido aprovada no vestibular. Relata que o seu filho a inscreveu, e a incentiva, porque ele fez o 

curso sequencial e gostou. Surpreendeu-se consigo mesma porque não achou que seria 

aprovada, e não só o foi como ficou na sétima colocação. 

Questionamos sobre quais as situações que D9 considera mais significativas na sua 

atuação como aluna do PROEJA, e ela responde que é a força de vontade de estudar depois de 

tanto tempo e descobrir que a sua ―mente não apagou, que continua firme‖. Dessa forma, tem 

se dedicado ao máximo ao aprendizado e quer aprender mais.  

Sobre os novos conhecimentos aprendidos, perguntamos-lhe quais ganham maior 

destaque na vida dela e por quê.  Disse-nos, então, que ainda não havia começado a cursar as 

disciplinas técnicas, somente Desenho Técnico, Modelagem, mas que já aprendera muita 

coisa nova, como medidas e aparelhos, na aula de Micrologia. Destaca que o mecânico 

trabalha com milímetros e não com centímetros, como costumamos usar no dia a dia, e que já 

estava se adaptando à nova forma de trabalhar. Não considera, pois, haver um confronto de 

conhecimentos, mas aprendizado de outra forma de trabalhar.  

Questionamo-la sobre o que sentia diante desse aprendizado, e ela assim nos 

respondeu: ―muito feliz pela oportunidade de aprender‖, é de se ―sentir viva‖, o que a faz ter 

vontade de querer mais, ―como fazer outros cursos, não só um superior, mas cursos técnicos‖. 

Conta-nos que já está inscrita no curso de uma semana de hidráulica e que não tem perdido 

oportunidade alguma. Também nos diz que está inscrita no PROMINP e que será montadora, 

se for aprovada na seleção.  

Ao indagarmos sobre o que D9 considera positivo no que passou a fazer e/ou a sentir 

que está ligado diretamente à sua participação no curso, ela confessou que passara a estudar 

mais e a ter mais vontade de buscar mais conhecimentos, pois passara muito tempo, embora 

estudasse em casa, preparando-se para concurso. 

Quanto ao que considera negativo, D9 faz referência ao cansaço que, segundo ela, 

havia dobrado, pois exerce uma função ―agitada‖ e tem um dia muito cansativo. Como 

trabalha com números, o cansaço, diz ela, é físico e mental, agravado pela questão de 

transporte, que a deixa exausta para aprender. Também lamenta o fato de ter se afastado da 

sua família e o pouco lazer que tem tido. 

Em relação ao que mais lhe inspira confiança no curso, D9 declarou que são ―os bons 

professores‖, pois eles são bastante preparados, e a maioria deles está disposta a ensinar. ―Eles 
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ensinam com vontade de que o aluno realmente aprenda‖, avalia. Considera que, em relação 

ao conhecimento, todos os professores são bons, mas que faltam muito às aulas e deixam as 

turmas sem atividades, o que considera prejudicial, ―pois fica uma lacuna aberta‖, queixa-se 

ela. 

Perguntada sobre o que modificaria no curso, D9 ponderou que, até aquele momento, 

nada tinha de que se queixar. Sobre o início do estágio, disse-nos que seria a partir do quinto 

período. Então se lembrou de que há problemas quanto à oferta do estágio para as mulheres, 

pois, na sua sala, os homens estavam estagiando, mesmo sabendo que esse estágio não 

comporá a agrade curricular. Acredita que essa dificuldade não é devida ao IFPE, mas às 

empresas. Observando o que dissera, lembra, então, que, se existe parceria do Instituto com as 

empresas, ele poderia intervir a fim de resolver esse problema. Perguntamos-lhe se realmente 

existe essa parceria, e ela explicou que as empresas solicitam os estagiários e o quadro de 

estágio é feito no Instituto. 

A discente planeja cursar o nível superior, aprimorar-se a cada dia em relação aos 

estudos, para dar uma condição melhor de vida aos seus filhos. Ela considera-se bastante feliz 

e atribui parte dessa felicidade ao fato de ser aluna do PROEJA. Não quis falar mais além do 

que lhe foi perguntado e declarou ter-se sentido bem e espontânea em participar da entrevista. 

Apesar de estar no quarto período, D9 mostra-se a par de situações, como a do estágio, 

que passam a fazer parte das preocupações dos discentes do quinto período. D9 consegue, ao 

ser indagada sobre suas atitudes e emoções, analisar que começou a estudar mais depois que 

passou a cursar o PROEJA e considera isso bom porque a faz se sentir viva, capaz. 

Quanto aos novos conhecimentos, entende que eles podem substituir os antigos pela 

necessidade de aprender uma forma diferente de trabalhar, ou seja, entende que, quando os 

conhecimentos anteriores já não dão conta do que se faz, é necessário acionar os novos. 

D9 mostra-se ciente das dificuldades que existem no curso quanto ao estágio e à 

postura de alguns professores, mas isso não a desamina, e ela aproveita a oportunidade 

buscando aprender mais. 

Sua postura nos remete à de D7 e à de D2, que se referem ao PROEJA como uma 

oportunidade para que o discente dê continuidade aos estudos.  

 Conforme podemos observar, de uma forma geral, os participantes mobilizaram o ser 

em busca da escola. Desejaram fazer determinado curso e empreenderam esforços para atingir 

o nível exigido para ―passar no vestibular‖, que lhes permite a entrada. Tal mobilização já 

denota uma capacidade de ressocialização, pois percebemos em todos os discentes o empenho 

cognitivo em saber mais sobre o mundo; a ação interventiva de tentar uma mudança de 
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condição intelectual e social não só deles, mas também da família; além de uma compreensão 

de que são responsáveis por si mesmos, pelo próprio sustento e desenvolvimento. Durante o 

curso, conciliar aspectos, nem sempre convergentes, de ordem pessoal, familiar, profissional e 

até escolares, para não desistir de estudar, demonstra mais ainda essa possibilidade.  

Contudo, buscamos as mudanças de atitudes e de emoções mais especificamente 

ligadas aos conhecimentos adquiridos no curso, transformações que possam revelar aspectos 

enriquecedores na vida desses discentes. Em outras palavras, procuramos a recognição que 

propicia a reinvenção, à qual Souza (2007) chama de ressocialização, processo que a todo  

momento podemos vivenciar, desde que mobilizemos nosso pensamento de forma adequada, 

para sentirmos e agirmos também de forma adequada. A forma adequada de pensarmos, 

agirmos e sentirmos é a humana.  

Apesar de a escola não ter como proposta ensinar a ―pensar bem‖, há possibilidade, 

por conta das próprias estruturas pessoais internas e das possibilidades externas oferecidas, de 

que a ressocialização ocorra, quando o ser começa a mostrar a sua autonomia no sentido de 

agir, sentir e perceber as implicações decorrentes dessas mudanças (QUINTÁS, 2004, p. 35). 

Quando o ser começa a investigar e a querer entender o seu próprio mundo, as suas 

capacidades e limites para uma intervenção consciente, certamente se pode dizer que ocorre 

ressocialização. 

  

 

4.7. Cruzando os Resultados das Entrevistas 

 

As perguntas abertas norteadoras das entrevistas buscam dados que revelem nos 

discentes suas relações com os novos conhecimentos, se houve mudança/permanência de 

atitudes e emoções. 

Numa tentativa de facilitar a leitura das respostas, optamos por apresentá-las de forma 

agrupada, resumidas em quadros, mesmo sabendo que as falas, já na transcrição, perdem 

elementos, e, quando resumidas perdem outros tantos, pois cada resposta traz uma carga de 

experiências pessoais no sentido de conhecimentos intelectuais, emocionais e atitudinais que 

podem ser considerados ímpares. 

Com a primeira pergunta aberta, ―Como você se sente ao participar do PROEJA?‖, 

buscamos saber sobre as emoções discentes em relação ao Programa de uma forma geral. 

Resumimos os resultados no quadro e gráfico a seguir. 
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Quadro 3 - Pergunta 3 - Como você se sente ao participar do PROEJA? 

Discente Respostas 

D1 Sente-se bem; estava insatisfeito com a profissão (era garçom); gosta do curso 

(Refrigeração); está trabalhando na área com expectativas. 

D2 Não se sente realizado porque ainda pretende cursar engenharia.  

D3 Sente-se muito bem, pois considera uma grande oportunidade  a que teve. 

D4 Sente-se frustrado com a didática do curso. Acha que os professores têm muitos 

conhecimentos, mas não conseguem ensinar o que sabem. 

D5 No momento em que foi aprovado, sentiu-se muito feliz, mas atualmente não se 

sente tão realizado. Diz que, quando passou a fazer parte do curso, viu certa 

defasagem e alguns deslizes do cronograma.  

D6 Sente-se bem, porque o PROEJA abriu as portas para pessoas que estavam há 

algum tempo sem estudar. 

D7 Sente-se realizado porque sentia uma lacuna muito grande por ter passado vinte 

anos sem estudar.  

D8 Não definiu estar bem ou não. Disse que se sente dividido. 

D9 Sente-se muito feliz pela oportunidade de ter sido aprovada. 

 

De acordo com as respostas, observamos que a maioria dos entrevistados diz que se 

sente entre muito feliz, muito bem, realizado e bem participando do PROEJA; apenas um 

participante não se definiu e um sente-se frustrado. Dois se declaram ―não tão realizados‖ e 

―não estar realizados‖. Um deles, D2, demonstra, para além das palavras, que se sente feliz, 

ativo, com projetos relacionados ao curso. Contudo, o que mais nos interessa aqui é saber em 

quais deles houve mudança/permanência de atitudes e sentimentos.  

Conseguimos identificar isso em D1, que estava insatisfeito com a profissão, sem 

expectativas, e que, depois do curso, já trabalha na área, gosta do que faz e sente-se bem. Há 

nesse discente mudanças positivas de conhecimentos, sentimentos e de atitudes. 

Mesmo D2 assumindo-se ―não realizado‖ em participar do curso, pois ainda pretende 

cursar engenharia, observamos que sua vontade de continuar a estudar permanece e talvez não 

tenha sido estimulada. Entendemos sua expressão ―não realizado‖ como não completamente 

satisfeito com o que aprendeu no curso. 

D3 trabalha no serviço doméstico, pretende mudar de profissão e vê o curso como uma 

grande oportunidade, portanto sente-se muito bem em ser aluna do PROEJA. 
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Já para D4, há falha na prática docente, o que o deixa frustrado e o desanima ao ponto 

de não querer continuar na área, mesmo dizendo gostar de eletricidade.  

A atitude de D5 não chega a ser de frustração, como a de D4, mas a felicidade que 

sentiu ao ser aprovado no vestibular já não é a mesma diante das situações de dificuldade na 

escola. 

D6 sente-se bem pela oportunidade de ter voltado a estudar, principalmente porque 

gosta de eletricidade. 

D7 diz-se realizado por ter voltado a estudar depois de mais de vinte anos, já trabalha 

na área em que estuda e pretende continuar seus estudos. 

Quanto à resposta de D8, entendemos que o tratamento que é dispensado ao PROEJA 

ora o faz se sentir bem pelo fato de o curso ser ―lembrado‖ pela gestão, ora o faz se sentir mal 

por perceber que é esquecido; sua posição não ficou, então, definida. 

D9 sente-se muito bem em participar do PROEJA. Percebemos isso não somente em 

suas palavras, mas até pelo fato de aceitar participar da entrevista, de forma alegre e 

espontânea, numa sexta-feira, depois de se terem encerrado as aulas.  

O potencial ressocializador, como já falamos, está presente em todos. Mesmo sendo 

uma característica intrínseca do ser humano, há possibilidade de ser reforçada ou diminuída 

pela ação do meio e do próprio homem.  

Notamos, em D4 e em D5, principalmente em D4, que os sentimentos de desânimo e 

frustração não colaboram com a solução do que os incomoda. 

 

 

É maravilhoso descobrir como tudo na vida se transfigura quando adotamos, 

diante dos seres e dos acontecimentos, uma atitude não de domínio, mas de 

colaboração respeitosa. Este processo crescente de transfiguração enriquece a 

vida do homem para cotas surpreendentes (QUINTÁS, 2004, p. 252). 

 

 

 A condição de estar diante de um desafio, como é explicitado por D4, de não ter a 

ajuda docente que esperava proporcionou-lhe outras formas de aprender; mesmo assim, ele 

ainda se mostra frustrado. Os discentes precisam ser desafiados, mas precisam da ajuda 

docente, do suporte para continuar sentindo-se capazes, quando isso não acontece, a 

frustração é um dos muitos sentimentos possíveis que pode gerar a desistência. 

 De acordo com Quintás, uma atitude colaborativa, como veremos mais adiante, 

demonstrada por D2, gera melhores sentimentos e emoções. 
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 Percebemos que, embora o curso seja o mesmo, para cada discente há uma leitura 

diferente; apesar de as atitudes e emoções se assemelharem, o processo de significação é 

próprio de cada um. E, quanto mais houver uma abertura para o outro ser, maiores serão as 

possibilidades de crescimento.  A forma de união adequada ao homem é a integração, e esta 

não se consegue nem com a fusão nem com a dominação, mas com o encontro (QUINTÁS, 

2004, p. 239).  

Passando para a pergunta 4, tentamos explorar as situações que os discentes 

consideram mais significativas na atuação de cada um como aluno do PROEJA. Vejamos as 

respostas. 

 

Quadro 4 - Pergunta 4 - Quais as situações que você considera mais significativas na sua 

atuação como aluno do PROEJA? 

Discente Respostas 

D1 Participar de um curso que integra a escolaridade com a profissão. 

D2 Estudar numa escola de grande aceitação. 

D3 A oportunidade de ter um curso profissionalizante. 

D4 Participar de um curso de que gosta muito (Eletrotécnica), apesar de 

decepcionado com a didática e o material defasado. 

D5 Saber que o técnico em mecânica não é um simples mecânico. 

D6 A oportunidade de cursar Eletrotécnica. 

D7 Todas são significativas: a interação com os outros alunos, o 

desenvolvimento intelectual e o social. 

D8 O estágio, alguns professores, a turma atual em que estuda. 

D9 Ter voltado a estudar, descobrir que tem força para estudar e querer 

aprender mais. 

 

 

A pergunta 4 levou o olhar discente para as várias práticas do PROEJA, inclusive a 

sua própria prática. Analisando as respostas, não numa tentativa de explicar, mas de entender, 

percebemos que os discentes ressaltaram mais a possibilidade de terem voltado a estudar, 

fazerem aquilo de que gostam e desenvolverem-se mais do que apenas a possibilidade de 

aprender uma profissão ou estudar numa escola de destaque.  

Contudo, chamamos a atenção para D7, que conseguiu reunir em sua resposta os 

aspectos da interação com os colegas, o desenvolvimento intelectual e social, o que mostra o 
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valor que dá à coletividade. O EU (identidade) de cada ser humano se constrói na coletividade 

(NÓS) (SOUZA, 2000, p. 37). 

Com as duas perguntas seguintes, buscamos saber dos discentes sobre a influência que 

os novos conhecimentos operam em suas vidas, principalmente no que se refere às divisões 

que muitas vezes se estabelecem sobre o conhecimento como ―novos e antigos‖, ―práticos e 

teóricos‖, ―técnicos e gerais‖. Queríamos analisar as posições deles em relação ao que já 

conhecem, passaram a conhecer e os impactos causados por esse confronto. 

 

 

Quadro 5 - Pergunta 5 - Quais desses novos conhecimentos aprendidos ganham maior 

destaque em sua vida e por quê?  

Discente Respostas 

D1 Os conhecimentos relacionados ao campo pessoal e profissional, porque 

possibilitaram ver o mundo e a área com outros olhos. 

D2 Os conhecimentos técnicos e do trato com as pessoas, porque o nível de ensino da 

escola é bom, mas há professores que não sabem tratar os alunos do PROEJA. 

D3 Todos são importantes. 

D4 Os relacionados com o fenômeno da eletricidade. 

D5 Os relacionados às diferenças entre o mecânico e o técnico em mecânica 

D6 Os específicos sobre eletricidade referentes às normas de segurança.  

D7 O conhecimento profissional, a área técnica. 

D8 Informática e Desenho, com destaque para a forma de o professor de Desenho 

ensinar, que facilitou o aprendizado. 

D9 Desenho Técnico, Modelagem e Micrologia, formas de medidas e aparelhos. 

 

 

Essa pergunta possibilita-nos compreender quais os conhecimentos que mobilizaram 

mais as atitudes e emoções dos discentes. 

Como podemos ver, seis dos nove discentes consideram que os conhecimentos 

técnicos das áreas em que estudam ganham maior destaque em suas vidas. Apenas D1, D2 e 

D3 destacaram os diretamente ligados ao lidar com as pessoas. 

Não duvidamos de que o saber técnico muitas vezes possibilita a integração com 

outros saberes, mas Quintás nos adverte sobre a necessidade do equilíbrio entre esses saberes 

e o aprender a pensar bem, que implica uma mobilização do ser para agir e sentir que valoriza 

pessoas como sujeitos, e objetos como âmbitos repletos de sentidos (QUINTÁS, 2004, p. 49). 
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Não podemos afirmar que se estão enfatizando os conhecimentos técnicos. 

Precisaríamos de uma investigação da prática docente para uma melhor verificação de como 

os conhecimentos técnicos e gerais estão sendo desenvolvidos.  

A pergunta seguinte reforça a anterior, contudo por acharmos que a palavra que 

utilizamos, ―confronto‖, provavelmente não tenha sido muito adequada, talvez tivesse sido 

melhor ―conflito‖, pois o confronto sempre há. Todavia, o entendimento dos discentes parece 

que foi nesse sentido. 

 

 

Quadro 6 - Pergunta 6 - Há situações de confronto entre os novos conhecimentos 

apresentados e os que já faziam parte da sua vida? 

Discente Respostas 

D1 Não houve confronto ―porque tudo foi coisa nova‖. 

D2 Não. Não tinha conhecimento nenhum da área técnica, mas muita 

experiência de vida 

D3 Não houve confronto. Houve um complemento. 

D4 Já mexia com eletricidade e gostava; aumentou a vontade e o gostar. 

D5 O mecânico é quem põe a mão na massa e o técnico é quem sabe o que está 

sendo feito, por que foi feito e como foi feito. 

D6 Há confrontos entre os conhecimentos que sabia sobre eletricidade, que 

eram poucos, e os novos se somam aos antigos. 

D7 Não. Houve uma soma do que já sabia com o que aprendi, mas os 

conhecimentos técnicos se destacam dos que considero básicos. 

D8 Não. Nas disciplinas iniciais, ―muita coisa já tinha visto‖, mas, depois 

muitas coisas novas, que eu ―nem sonhava em ver‖, modificaram muito a 

minha vida.  

D9 Não é bem um confronto. Há mudança. Os novos conhecimentos 

substituem os antigos porque é outra a forma de trabalhar. 

 

 

Conforme Souza (2000), um novo saber é construído a partir do confronto entre os 

saberes que já se possuem e outras informações, concepções e pensamentos. O confronto 

provoca conflitos sociocognitivos que possibilitam a desconstrução das ideias anteriores e a 

construção de outra compreensão do assunto, o que esse teórico chama de recognição 

(SOUZA, 2000, p. 21). Nem sempre isso se dá de forma consciente, e, diante das novas 

informações, o autor destaca três possíveis atitudes: diálogo, rejeição e submissão. 
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Diante das respostas dos discentes, podemos perceber que apenas D1 e D2 consideram 

que todos os conhecimentos da área técnica são novos, o que pode nos parecer que não haja 

diálogo entre os conhecimentos anteriores e as informações novas, uma espécie de rejeição, 

contudo nada podemos afirmar diante do pouco conhecimento que temos dos discentes.  

A maioria dos discentes percebe o diálogo que há entre os seus conhecimentos 

anteriores e as novas informações, o que produz um novo conhecimento ―para uma outra 

forma de trabalhar‖, como diz D9. 

Ressaltamos o fato de D5 passar a entender que ―o mecânico é quem põe a mão na 

massa e o técnico é quem sabe o que está sendo feito, por que foi feito e como foi feito‖. Essa 

concepção pode ser reveladora de preconceito em relação à condição dos profissionais que 

supostamente são apenas práticos. Na crítica que Gramsci empreende em seus estudos, um 

dos pontos refere-se à questão da supervalorização da teoria elitizada. Para esse teórico, em 

toda prática há teoria implícita, mesmo que não esteja de acordo com a teoria ensinada na 

escola. Portanto, o fato de o mecânico não ter os conhecimentos sistematizados pela escola 

não significa que ele não saiba o que esteja fazendo, o por que  foi feito e como foi feito. 

A questão sete investiga as atitudes e os sentimentos positivos dos discentes ligados à 

participação deles mesmos no curso. 

Verifiquemos suas respostas no quadro a seguir. 
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Quadro 7 - Pergunta 7 - O que você considera positivo no que passou a fazer e/ou a 

sentir que está ligado diretamente à sua participação no curso?  

Discente Respostas 

D1 Estar participando, contribuindo para sua vida profissional, para a sua 

família. Estar evoluindo, sentindo-se útil, que não parou no tempo.  

D2 ―A gente vê que melhorou até a maneira de falar. A gente tinha um certo 

constrangimento de conversar. Hoje, a gente senta numa mesa, conversa 

normalmente como qualquer pessoa‖. 

D3 ―Agora, eu adquiri bastante conhecimento para disputar um vestibular, por 

exemplo.‖ 

D4 ―A gente realmente cria uma autoconfiança, quer aprender. A gente não 

pode depender só do professor, a gente tem que correr atrás, tem que puxar 

informações. A gente tem a facilidade da internet... e a gente começa a criar 

essa confiança.‖ 

D5 ―A parte positiva é que você aprende a técnica da coisa, sabe como é feita 

uma peça, como é desenhada, como se projeta, como é o material de que ela 

é feita. No caso, o mecânico bruto não sabe.‖ 

D6 ―A emoção é a de sentir que eu sou capaz de construir um projeto. Hoje eu 

não posso ver nenhuma instalação elétrica, gambiarra, que eu reclamo. 

Recentemente, percebi um monitor de um curso de eletricidade básica ética 

que, ao iniciar o curso, deixou de explicar aos alunos a necessidade de se 

conhecerem as normas de segurança para se mexer com eletricidade .‖  

D7 ―O sentimento bom de autoestima que eleva a personalidade e que nos 

impulsiona a procurar mais, a querer melhorar, a aprender mais e a 

prosseguir na vida acadêmica.‖ 

D8 ―Não me sentia bem na turma em que eu estudava...tive que trancar...voltei 

para essa turma em que eu me encontro hoje, que é totalmente diferente, 

muito unida.‖ 

D9 ―Eu passei a estudar mais, a ter mais vontade de buscar conhecimentos‖ 

 

 

Apesar de a pergunta ressaltar os sentimentos e as atitudes, D3 diz que ―agora adquiriu 

bastante conhecimento para disputar um vestibular‖. Inicialmente podemos pensar que ela 

está se referindo apenas aos conhecimentos intelectuais, mas está implícito que os 

conhecimentos intelectuais contribuíram para que ela agora se sinta mais segura, mais 

confiante, com a autoestima elevada para participar do vestibular. 

Os entrevistados reconhecem novos sentimentos e atitudes a partir dos novos 

conhecimentos intelectuais. Destacamos alguns dos sentimentos que identificamos: o de 

utilidade (D1, D5), não mais constrangido em falar com qualquer pessoa (D2), autoconfiança 
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(D3, D4 e D6), autoestima elevada (D7), prazer em pertencer a um grupo (D8), determinação 

(D9). 

D8, mesmo não se sentindo bem na turma de que inicialmente fazia parte e tendo 

trancado o curso, ao voltar parece aproveitar mais as oportunidades, contudo destaca apenas 

os seus sentimentos em relação à nova turma. 

D5 destaca como positivo o saber científico aprendido. Notamos que o discente ainda 

estabelece uma relação de certa submissão aos saberes teóricos. 

Souza (2000) traz 21 textos de uma carta de Montini (1967), intitulada O 

desenvolvimento dos povos, em que o autor destaca que o desenvolvimento só é humano se 

for integral; assim não se reduz a um simples desenvolvimento científico ou econômico 

(SOUZA, 2000, p. 62). Portanto, o desenvolvimento intelectual é necessário, contanto que se 

dê em paralelo ao atitudinal e emocional. 

Com a pergunta oito, continuamos a explorar atitudes e sentimentos discentes 

relacionados à participação no PROEJA, no entanto, agora, no sentido negativo. 

Para esta pergunta, obtivemos as respostas registradas no quadro a seguir. 

 

Quadro 8 - Pergunta 8 - O que você considera negativo no que passou a fazer ou a sentir 

que está ligado diretamente à sua participação no curso? 

Discente Respostas 

D1 A ausência em casa. 

D2 Ter de mobilizar conhecimentos da experiência de sindicalista para resolver 

problemas na escola. 

D3 ―A dificuldade de me inserir nos estágios porque eu sou mulher.‖ 

D4 Não houve nada de negativo, só coisas realmente prósperas. 

D5 O tempo para estudar é quase nenhum. 

D6 ―Não percebo nem sentimentos nem atitudes negativas, só positivas.‖  

D7 ―Eu não acredito em questão negativa. Pode ser negativa, por exemplo, a 

ausência da família, mas um sacrifício válido. Talvez um sentimento 

negativo que eu tenha é que, por ser tachado de aluno PROEJA, até mesmo 

no mercado de trabalho existe uma discriminação.‖  

D8 ―O que eu acho negativo no curso é a forma de coordenação. A 

Coordenação do Curso de Mecânica, hoje, é praticamente abandonada.‖ 

D9 ―O cansaço dobrou... a gente chega aqui exausta pra ainda ter que aprender. 

Eu me afastei da família e tenho muito pouco lazer.‖ 
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O cansaço, a ausência do lar e o pouco tempo para estudar agrupados e superaram os 

que dizem que não há sentimentos nem atitudes negativas e os que sentem o PROEJA de 

alguma forma discriminado – D7 sente o aluno do PROEJA discriminado e D8 sente a 

Coordenação do Curso de Matemática abandonada. Outro sentimento negativo, para uma 

discente, foi a dificuldade de conseguir estágios por ser mulher (D3). No quesito atitude, 

somente D2 citou como negativo o fato de ter de acionar conhecimentos de sindicalista dentro 

da Escola para resolver problemas relacionados ao pagamento atrasado da bolsa dos alunos. 

Mesmo ele tendo se referido a essa atitude como negativa, depois reconhece que teve o seu 

lado positivo, pois passou a ter ―um certo respeito por parte dos professores‖. 

O cansaço foi tomado como sentimento negativo (D9). Percebemos aí a expressão da 

dimensão corporal humana. Igualmente, a ausência do lar foi citada como um sentimento 

negativo (D1). Nesse aspecto, podemos perceber a dimensão emocional reclamando o 

acolhimento doméstico. Ter de mobilizar conhecimentos sindicalistas (D2) também foi 

considerado negativo. Mesmo de posse de novos saberes, o discente (D2) aciona saberes 

anteriores, pois faz a leitura da situação e vê essa necessidade. Entendemos que, em conjunto, 

as dimensões intelectuais e emocionais cobraram a atitude do discente. A angústia em querer 

estudar e não ter tempo (D5) revela a dimensão intelectual querendo se expandir, mas sendo 

limitada pelas questões da materialidade física. Quanto à discriminação, – se a condição de 

sentir-se discriminado ultrapassar a dimensão da compreensão que identifica no exterior o 

fato de as pessoas conferirem-lhe tratamento desigual para atitudes fatalistas, de docilidade e 

autodesvalia –, gera o que Freire chama de dualismo existencial, quando o oprimido introjeta 

o opressor (FREIRE, 2007, p. 54). Acreditamos que não é o caso de D7 e D8, que se mostram 

capazes e felizes. Da mesma forma, D3 identificou a dificuldade em inserir-se em estágios, 

por ser mulher, com o problema da discriminação, porém (ela) sabe-se capaz.  

Procuramos, com a pergunta nove, verificar sobre o sentimento de confiança discente, 

em que ele se estabelece na prática do PROEJA. Os discentes se posicionaram da forma como 

resumimos no quadro a seguir. 
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Quadro 9 - Pergunta 9 - O que mais lhe inspira confiança no curso? 

Discente Respostas 

D1 ―É em mim mesmo.‖  

D2 ―Os excelentes professores da área técnica.‖ 

D3 ―O conhecimento.‖ 

D4 ―Alguns professores comprometidos.‖ 

D5 ―É, no futuro, poder dar um conforto melhor a mim e à minha família... eu 

tenho confiança de que, terminando esse curso, vou ter realmente emprego 

no mercado.‖ 

D6 ―Acredito no curso porque eu gosto de eletricidade e acho que vou ser uma 

boa profissional.‖ 

D7 ―A qualidade de ensino e a inserção no mercado de trabalho.‖ 

D8 ―Alguns professores e a turma.‖ 

D9 ―Os bons professores.‖ 

 

 

No docente é que os discentes depositam maior confiança, mas não em todos, apenas 

naqueles que se mostram comprometidos (D4). Em segundo lugar, observamos o que diz 

confiar mais em si mesmo (D1), nas possibilidades de ser bom profissional (D6) e dar um 

futuro melhor a si e à família (D5). D7 destaca a qualidade do curso como um todo e a 

possibilidade de se inserir no mercado de trabalho.  

Apesar de D5 não ter se expressado de forma semelhante à de D7, subtendemos que o 

conforto mencionado por D5 dependerá da sua entrada na área de trabalho. O discente 

encontra-se no sexto período, mas ainda não trabalha na área em que estuda nem estagia. D3 

confia mais no conhecimento, contudo suas expectativas são de que esse conhecimento a leve 

a mudar de profissão e a passar no vestibular para o curso superior; portanto foi agrupada com 

D5 e D7.  

Para Röhr, devemos compreender confiança como fenômeno que perpassa várias das 

dimensões humanas; e vendo-a sob esse prisma, ela torna-se mais compreensível tanto para a 

orientação da vida humana quanto para a questão pedagógica. Apesar de ela estar relacionada 

à nossa dimensão emocional, depende em larga escala das influências externas que recebemos 

(RÖHR, 2010). 

Os entrevistados não mostram que se deixam influenciar apenas pelo meio externo, 

pois, mesmo tendo elementos para não confiar nos professores, visto que consideram poucos 
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os comprometidos, a atitude de alguns professores lhes diz que neles eles podem confiar. Não 

quebram, pois, suas imagens nem, consequentemente, a dos docentes (ARROYO, 2009). 

A décima pergunta dá chance para o discente discorrer sobre o que o incomoda no 

curso e sugerir modificações. Assim como nos permite observar mais uma vez a habilidade 

dos discentes de entender, sentir e se posicionar em relação ao que estão vivenciando no 

curso. 

Destacamos das suas respostas os fragmentos a seguir. 

 

 

Quadro 10 - Pergunta 10 - O que você modificaria no curso? 

Discente Respostas 

D1 ―A atitude de alguns professores, a conscientização deles de que nós somos 

uma turma nova, a vontade de passar para o aluno, dedicar-se mais, dar 

mais oportunidade para ele estudar, ter material para estudar também.‖ 

D2 ―Aulas que são dadas no começo do curso que deveriam ser para o quarto e 

quinto períodos, pois, quando a gente mais precisa, no quinto e sexto, já tem 

esquecido.‖  

D3 ―Deveria ter outros cursos que pudessem abranger mulheres.‖ 

D4 ―Teria uma fiscalização maior.‖ 

D5 ―O estágio obrigatório deveria ser garantido pelo Instituto num convênio 

com as empresas.‖ 

D6 ―A preparação melhor do professor para trabalhar com o PROEJA, o 

material e laboratórios que precisam ser compatíveis às nossas 

necessidades.‖ 

D7 ―A atitude de certos professores.‖ 

D8 ―Nada. A partir do quinto período, o curso mudou muito pra melhor.‖ 

D9 ―A questão da oferta do estágio porque, pra mulher, é mais difícil. Acredito, 

como existe uma parceria do Instituto com as empresas, que eles possam 

fazer alguma coisa em relação a isso.‖ 

 

 

Embora as perguntas sétima e oitava tenham sido mais direcionadas à prática discente, 

alguns discentes, ao respondê-las, consideraram elementos das práticas dos diferentes sujeitos, 

não só da própria prática. Já a pergunta acima abrangeria todas as práticas do PROEJA, 

contudo observamos que, apesar de D8 alegar ter sentimentos negativos em relação à gestão, 

na resposta à oitava pergunta não se posicionou no sentido de resolver, quando foi 
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perguntado, na décima, sobre o que modificaria no curso. D9 aproveita a oportunidade para 

denunciar que o que a incomoda é não conseguir estágio, enquanto D3 sugere a criação de 

mais opções de curso para o público feminino. A sugestão de modificação vai, então, à raiz do 

problema: a criação de outros cursos que abrangessem mais o público em que se insere.  

Esse seria o momento em que os discentes poderiam intervir com a elaboração de 

algum plano ou projeto para solucionar problemas referentes à prática pedagógica do 

PROEJA. A maioria foi coerente e procurou resolver o que lhe causa insatisfação no curso. 

Souza (2007, p. 223) diz que são os conteúdos operativos que desenvolvem a capacidade de 

projetar intervenções desde o plano pessoal ao internacional. Não podemos confirmar que 

esses conteúdos foram desenvolvidos no curso, pois não era essa a nossa proposta, mas 

podemos dizer que os discentes são capazes de projetar intervenções. Constatamos isso não 

somente pelas respostas dadas a essa pergunta como também a outras.  

A décima primeira pergunta possibilita-nos observar sentimentos e atitudes discentes 

em relação ao futuro no que diz respeito aos estudos, à família e ao trabalho. Observemos as 

respostas deles no quadro a seguir.  
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Quadro 11 - Pergunta 11 - Quais são os seus projetos futuros em relação aos estudos, à 

família e ao trabalho?  

Discente Respostas 

D1 ―Quanto à profissão, dedicar-me cada vez mais, qualificar-me, fazer vários 

cursos. Em relação à família, com o estudo, proporcionar melhor conforto a 

ela. O benefício do estudo, esforço que você fez, vai vir futuramente no 

trabalho, fazer o de que gosta, e na renda que vai aumentar.‖ 

D2 ―Não penso em deixar mais de estudar. Pretendo fazer engenharia mecânica 

e criar uma cooperativa de refrigeração e climatização entre os mais velhos, 

como a gente, que têm dificuldades para estagiar.‖ 

D3 ―Meu projeto é terminar o curso, fazer vestibular, trabalhar em outra área e 

ajudar as pessoas com quem eu moro.‖ 

D4 ―Não penso em fazer um curso superior na área em que estudo, posso até 

fazer em outra área. Acho que as informações que eu recebi me deixaram 

um pouco decepcionado e eu não penso em fazer um curso superior.‖ 

D5 ―Tentar fazer uma faculdade pra matemática, pra ensinar matemática, 

porque eu adoro matemática.‖ 

D6 ―Ser uma excelente eletrotécnica, montar uma empresa para dar 

oportunidades às pessoas de estagiar, pois a Escola não arranja estágio para 

os alunos. E pretendo fazer engenharia elétrica.‖ 

D7 ―Terminar o PROEJA, fazer um curso de graduação na área de engenharia 

elétrica. Trazer qualidade de vida para os meus familiares e prosseguir na 

minha vida acadêmica.‖ 

D8 ―Pretendo fazer uma faculdade, tenho vontade de fazer outras coisas, mas 

não quero me desviar da área em que eu estou. Pretendo fazer engenharia, 

pretendo me casar, ter minha família e seguir na área.‖ 

D9 ―Pretendo aprimorar-me a cada dia para dar uma condição melhor de vida 

aos meus filhos e fazer o curso superior também.‖ 

 

 

As respostas possibilitam-nos saber o que os discentes pretendem fazer com o que 

estão aprendendo. Quase a totalidade deles pretende dar continuidade aos estudos e cursar o 

nível superior. Apenas D4 sente-se desmotivado.  

Quanto à família, D4 e D5 não destacaram que pretendiam dar mais qualidade de vida 

e conforto a ela, apesar de D5, em sua resposta à pergunta nove, ter se referido a isso quando 

disse: ―no futuro, poder dar um conforto melhor a mim e à minha família‖. Dos três solteiros 

(D3, D8 e D9), somente D8 planeja casar-se. 

Em relação ao trabalho, dois terços dos entrevistados têm em vista qualificar-se mais 

para o trabalho na área em que estudam. D4, que estuda mecânica, intenta mudar de área e ser 
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professor de matemática; D5 não pretende continuar na área em que estuda, mas não 

mencionou qual seria a de seu interesse. 

Destacamos a postura de D2 e D6, que planejam montar empresas para oportunizar 

estágios àqueles que têm dificuldade de estagiar como eles mesmos tiveram.  

Conseguimos perceber, com a atitude de D1, um plano de intervenção social no 

âmbito local. Contudo, igualmente à pergunta anterior, não podemos afirmar que os conteúdos 

operativos constituídos pelo desenvolvimento dessas atitudes tenham sido trabalhados no 

curso, mas, nesse caso, certamente os conteúdos instrumentais aprendidos dão suporte às 

intervenções pretendidas (SOUZA, 2007, p. 223).  

As indagações 12 e 13 investigam se os discentes se sentem ou não felizes e se o 

PROEJA contribui para essa felicidade, caso eles a sintam. Nosso objetivo é mais uma vez 

investigar os sentimentos discentes. Os três primeiros discentes não responderam às 

perguntas, pois elas só foram incluídas depois da fase exploratória. Portanto, nessas duas 

perguntas estamos considerando o universo de seis participantes. 

 

 

Quadro 12 - Pergunta 12 - Você se considera uma pessoa feliz? 

Discente Respostas 

D1 * 

D2 * 

D3 * 

D4 ―Sim.‖ 

D5 ―Ainda não. Eu costumo dizer que não existe felicidade. Existem momentos 

felizes. Nesse momento eu estou feliz.‖ 

D6 ―Sim, só de viver já sou feliz.‖ 

D7 ―Com certeza.‖ 

D8 ―Sim, porque eu faço o de que gosto.‖ 

D9 ―Sou bastante feliz‖. 

 

 

 

De acordo com as respostas, apenas D5 ainda não se considera uma pessoa feliz, no 

entanto, em seguida, diz que ―não existe felicidade, existem momentos felizes‖ e que 
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―naquele momento se sentia feliz‖. Isso nos leva a entender que no grande momento, que é a 

vida, ele ainda não se considera feliz.  

Os processos de ressocialização ―são experimentados, simultaneamente, no cotidiano 

de nossas vidas e, em alguns momentos excepcionais ao longo de toda a existência‖, são eles 

que garantem que ressignifiquemos o nosso mundo, o mundo, compreendendo-o de uma nova 

maneira, mais ampla e consistente, possibilitando-nos, assim, tanto a nossa sobrevivência 

quanto sermos felizes (SOUZA, 2007, p. 304). 

Vejamos, dos que se sentem felizes, quais relacionam esse sentimento ao PROEJA. 

 

Quadro 13 - Pergunta 13 - Você atribui parte dessa felicidade ao fato de ser aluno do 

PROEJA? 

 

Discente Respostas 

D1 *
3
 

D2 * 

D3 * 

D4 ―Não, porque eu não estou muito satisfeito com o curso.‖ 

D5 ―Faz parte.‖ 

D6 ―Em algum ponto, sim, pois estou tendo a oportunidade que muitos 

gostariam de ter.‖ 

D7 ―Atribuo, porque a felicidade é a soma de fatores e o PROEJA é parte 

integrante do rol de componentes da minha felicidade.‖ 

D8 ―Não, eu não atribuo.‖ 

D9 ―Com certeza.‖ 

 

 

Dois dos consultados não atribuem o motivo da sua felicidade ao fato de participar do 

PROEJA. Souza ressalta que ―o processo de ressocialização coloca o sujeito histórico-

epistêmico individual ou social em polêmica com a sua cultura, com as suas experiências 

anteriores. Ajudar a questioná-las, a buscar desvendar os seus mistérios e implicações é o 

primeiro passo para a ressocialização‖ (SOUZA, 2007, p. 311). Assim, a postura daqueles que 

não atribuem parte da sua felicidade ao fato de serem alunos do PROEJA mostra uma situação 

                                                           
3
 Esta pergunta não foi feita ao discente. 
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de confronto entre o sentimento inicial de terem conseguido o que buscaram, cursar o 

PROEJA, e os sentimentos que passam a ter depois com a possibilidade de novas leituras do 

Programa. Esse processo constitui indício de que esse primeiro passo para a ressocialização 

foi dado.   

Tentamos abrir um espaço para os entrevistados falarem o que não lhes havia sido 

perguntado, mas eles sentiam vontade de falar com a décima-quarta pergunta.  

 

Quadro 14 - Pergunta 14 - Você gostaria de falar algo que não lhe foi perguntado? 

Discente Respostas 

D1 ―Não.‖ 

D2 ―Gostaria de dizer que fomos a primeira turma e sentimos muitas 

dificuldades, principalmente em relação a alguns professores que não 

estavam habituados a estar com a gente. As turmas que estão entrando agora 

já têm menos dificuldades.‖ 

D3 ―Acho que tudo já foi dito.‖ 

D4 ―Acho que a gente já fez tanto questionário nesses três anos e meio que eu 

estou aqui... como aluno, a gente desabafa, tenta procurar alguém que possa 

nos acolher, nos ajudar, mas tá meio difícil, tá muito difícil.‖ 

D5 ―Eu e os meus colegas de aula, eles  sentem que uma minoria de professores 

não estão felizes em dar aulas porque é PROEJA.‖ 

D6 ―Não.‖ 

D7 ―Não.‖ 

D8 ―Dá vontade de falar da Direção Geral... O curso de Mecânica é totalmente 

abandonado, ele sabe disso e pra ele não importa, não interessa.‖ 

D9 ―Eu acredito que já falei tudo.‖ 

 

 

Quase a metade dos entrevistados sentiu necessidade de falar algo mais além do que 

lhes perguntamos.  

D2 lembra-nos que faz parte da primeira turma do PROEJA; por isso enfrentou 

maiores dificuldades, principalmente com os professores que não estavam acostumados com 

os discentes como ele, mas que ―as dificuldades, agora, são menores‖.  As referidas 

dificuldades que ―são menores‖ são as da relação do discente com o docente. O fato de agora 

serem ―menores‖ não significa que elas tenham sido tratadas, pode ter havido uma 

acomodação, o que gerará, no futuro, maiores dificuldades para ambos os sujeitos.  
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D4 acha que participa respondendo a questionários desde que entrou no IFPE, que 

desabafa no intuito de procurar acolhimento e ajuda para as insatisfações em relação à Escola, 

mas considera muito difícil que haja alguma mudança. D5 diz que ele e os seus colegas 

sentem que ―uma minoria de professores não estão felizes em dar aulas porque é PROEJA‖. 

D8 imputa à Direção Geral o abandono que considera existir no Curso de Mecânica. 

Vale mencionar que, ao convidar os alunos para participarem das entrevistas, a única 

promessa que fizemos foi dar-lhes retorno do trabalho e não usar as transcrições de suas falas 

antes que eles as vissem e autorizassem. A primeira parte já cumprimos. 

Com a última pergunta, queremos saber como os entrevistados se sentiram 

participando da entrevista. Essa pergunta contribui com a nossa pesquisa trazendo mais 

elementos do campo dos sentimentos, mas também das atitudes, convocando-os a um olhar 

sobre eles mesmos.  

 

 

Quadro 15 - Pergunta 15 - Como você se sentiu ao participar desta entrevista? 

Discente Respostas 

D1 ―O questionário foi bom, ficou legal, gostei também de participar do 

questionário.‖  

D2 ―Eu me senti muito bem... alguém devia ter entrevistado a gente antes pra 

gente dizer as dificuldades nossas aqui...‖ 

D3 ―Bem.‖ 

D4 ―Eu me senti bem porque, de qualquer forma, é um desabafo... espero que 

isso seja realmente para a melhora do nosso ensino.‖ 

D5 ―Eu gostei muito porque é uma forma de a gente desabafar um pouco.‖ 

D6 ―Bem, fora o fato das experiências que vivi durante o dia, que não foram 

boas, pesou na participação.‖ 

D7 ―Eu me senti gratificado.‖ 

D8 ―No início eu fiquei um pouco enrolado, mas depois eu fui me soltando e 

falando a verdade... é bom a gente estar mostrando às pessoas o que 

realmente acontece aqui... não são só maravilhas, temos dificuldades, sim.‖ 

D9 ―Muito bem, me senti espontânea.‖ 

 

 

Fazendo uma leitura dos próprios sentimentos e da atuação na entrevista, a maioria dos 

discentes disse ter se sentido muito bem, bem e ter gostado de participar. D6, que preferiu não 



    170 
 

ser gravada, alegou que não estava bem por conta de problemas durante o dia; mesmo assim 

quis participar, reconhecendo, no final, que um fato ligado a problemas jurídicos pesou no seu 

desempenho. E D8 admitiu que inicialmente houve dificuldades, mas depois se soltou para 

falar o que pensava e sentia sobre as dificuldades. 

Souza nos esclarece que a reivenção exige do sujeito que reinventa uma abordagem 

crítica da prática e da experiência a ser reinventada. Lembra-nos que, segundo Freire, a crítica 

significa sempre interpretar a própria interpretação, repensar os contextos, desenvolver 

múltiplas definições e tolerar ambiguidades de modo que possa aprender a partir da tentativa 

de resolvê-las (SOUZA, 2007, p. 309).   

Dois dos sujeitos entrevistados admitiram suas dificuldades. Este é um exercício de 

todos nós e não somente daqueles na situação de discentes. É um exercício sobre nós e sobre 

o mundo. O grande ponto é conseguir olhar para nós mesmos, para nossas atitudes, emoções, 

conhecimentos. Muitas vezes não paramos para nos enxergarmos nem no espelho.  
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Olho para a Rússia, onde se alcançou a apoteose da industrialização, e não me 

atrai a vida por lá. Para repetir a Bíblia, ―De que adianta um homem ganhar o 

mundo inteiro e perder a alma?‖ Em termos modernos, está abaixo da 

dignidade humana perder a individualidade e tornar-se uma mera engrenagem 

da máquina. Quero que cada indivíduo se torne um membro integral da 

sociedade (GANDHI, 1982). 

  

 Para a realização deste estudo dissertativo, partimos do argumento central da 

possibilidade de práticas de ressocialização se realizarem no contexto escolar do PROEJA a 

partir do confronto de conhecimentos, quando os sujeitos da prática pedagógica passam a ter 

novos conheceres, sentires e fazeres, fazer novas leituras do mundo, inclusive do seu próprio 

mundo, e a realizar mudanças de atitudes e de emoções em suas vidas (SOUZA, 2007). 

 Focamos a prática discente dentre as demais devido à coerência em relação ao tempo 

para a conclusão de uma dissertação de mestrado e por acharmos que essa prática poderia 

sinalizar sobre as demais. 

Buscamos compreender como se dá o processo de ressocialização discente. Para isso, 

procuramos caracterizar a prática pedagógica do Programa e identificar a sua interferência no 

processo de ressocialização discente com base nas análises do confronto de seus 

conhecimentos, atitudes e emoções (SOUZA, 2007). 

Pudemos constatar, na totalidade dos discentes pesquisados, que eles já realizam a 

crítica sobre o mundo, mas de forma muito acanhada exercem a crítica sobre si mesmos, pois 

poucos discentes admitem suas dificuldades ou que elas existam a partir das suas escolhas.  

Sabemos que não é fácil comprometermo-nos com as realidades, mas há vários níveis 

de comprometimento. O questionamento a si mesmo acerca das próprias possibilidades de 

melhorar uma situação pode ser um primeiro nível.  Em outras palavras, podemos nos 

questionar sobre o que temos feito para melhorar a realidade quanto ao que nos insatisfaz e o 

que podemos fazer para melhorar nosso nível de satisfação, depois de identificadas as faltas 

externas.  

As intervenções no campo individual e familiar são evidentes em todos os discentes 

pelas atitudes de buscarem conhecimentos que promovam a si e as suas famílias.  

 Não queremos responsabilizar os discentes pela prática pedagógica como um todo, 

pois sabemos que ela é coletiva, portanto a responsabilidade é de todos. Porém os limites de 

intervenções precisam ser ampliados. A recognição é interna, mas alimentada também por 

fatores externos, o que indica que é necessário acessar conhecimentos de várias ordens para 

que a recognição possibilite a reinvenção.  
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A postura do sujeito discente de criticar o que não lhe agrada na prática pedagógica 

sem se incluir como sujeito dela, como alguém que pode participar, sugerir e intervir ao invés 

de só esperar que resolvam os problemas, pode estar ligada ao fato que Rogers (2009) levanta 

sobre a nossa cultura, que, por meio dos costumes e das leis, pelas atitudes dos pais e dos 

educadores, procura-se manter os jovens afastados de qualquer contato com os problemas 

reais. Assim, mesmo o discente na condição de adulto mantém a postura de esperar que os 

responsáveis (pais, professores e gestores) resolvam os problemas da prática sem a 

participação dele. Apenas dois dos discentes têm propostas interventivas para resolver a 

questão da dificuldade de estagiar e, ao lhes ser perguntado o que modificariam no curso, 

nenhuma das suas respostas diz respeito à prática discente, apenas às outras práticas.  

A proposta de análise restrita à prática discente não nos autoriza, aqui, a nos 

direcionarmos às outras práticas, pois não foi nosso objetivo estudá-las. Dessa forma, não as 

conhecemos, mas vale salientar que principalmente os jovens e adultos da EJA precisam de 

pessoas com competência e habilidade para avaliar os diversos tipos de situações para desafiá-

los, desafiar os seus saberes e ajudá-los a se apropriarem dos mecanismos capazes de torná-

los construtores de seu próprio conhecimento e de sua própria reinvenção. Um grande 

exercício seria envolvê-los na prática pedagógica, fazendo-os sentirem-se coparticipantes, 

produtores e não apenas receptores.  

Portanto concordamos com Souza (2007), para quem a principal reinvenção que os 

educadores devem propor a si mesmos é diferenciar autoridade de autoritarismo. Dessa forma, 

contribuirem para a ressocialização discente e para a sua própria. 

Todos nós, assim como os discentes deste trabalho, somos individualidades com 

histórias diversas, mas com necessidades em comum pelo fato de termos a mesma natureza 

humana que pensa, sente, age, ressignifica e reinventa. Souza (2007) alerta-nos para o papel 

dos intelectuais, professores ou assessores de movimentos sociais cujos processos de 

recognição implicam a capacidade de identificar e respeitar o que os populares sabem, o seu 

conhecimento, mas, ao mesmo tempo, a partir desse saber e do saber científico, devem ajudá-

los a construir um novo saber (realizar a recognição e a reinvenção). Acrescenta que respeitar 

não é deixar alguém na situação em que se encontra relativamente às emoções, aos 

pensamentos e às ações. É questioná-lo, problematizar seus pensamentos, ações e emoções, 

desafiando o outro a superar-se, a ir adiante, a crescer humanamente. 

Nossas perguntas caminharam no sentido de conhecer melhor os discentes e levá-los a 

falar sobre as suas práticas a partir dos novos conhecimentos no PROEJA. Como há mais 

facilidade em identificarmos as faltas dos outros do que os seus acertos, (mas em nós mesmos 



    174 
 

torna-se difícil percebê-las), ficam mais claros os nossos méritos, pois o exercício de sairmos 

de nós mesmos não é fácil; acreditamos que os discentes falaram muito mais sobre a prática 

de uma forma geral do que sobre a própria prática, o que não nos impediu de alcançar nossos 

objetivos.  

Por meio das falas dos discentes, verificamos que suas mudanças de atitudes e 

emoções, no que diz respeito à sua participação no PROEJA, foram ativadas 

preponderantemente pelos conteúdos instrumentais em detrimento dos operativos e dos 

educacionais. Sua participação na prática pedagógica do PROEJA ainda é tímida, uma vez 

que permanecem mais na posição de receber do que na de intervir e doar-se para uma 

construção coletiva. 

Assim, compreendemos que o processo de ressocialização discente do PROEJA se dá 

por meio dos diversos campos dos conteúdos: instrumental, operativo e educacional. A partir 

dos novos conteúdos instrumentais eles tiveram novas expressões, compreensões e 

explicações para o contexto da área que estudam. Quanto aos operativos, relacionados à 

capacidade de projetar intervenções, os níveis de intervenção são claros nos âmbitos pessoal e 

local, mas mínimos de forma mais ampla. Já no nível educacional, cujos conteúdos 

proporcionam uma compreensão, interpretação, explicação das contradições, ambiguidades e 

possibilidades do contexto em que vivem, inclusive de si, os discentes tendem a querer 

interpretar e compreender mais o mundo exterior – a instituição, os professores, os colegas – 

do que a si próprios.  Esses três tipos de conteúdos são cognitivos e inventivos, fazem parte da 

recognição (mudanças na forma de pensar e de compreender) e da reinvenção (mudanças das 

emoções e do agir), portanto devem estar imbricados. Contudo, os conteúdos instrumentais 

foram mais explorados, e, nesse campo, sem sombra de dúvida, os conhecimentos técnicos se 

sobrepuseram aos demais.  

O acesso ao conhecimento instrumental de forma mais intensa permitiu novas 

interpretações e intervenções dos discentes, mas ainda em campos restritos. É necessário 

atentar para a importância do conhecimento como instrumento que possibilita leituras não só 

do mundo, mas de si mesmo, para que os seres humanos mobilizem suas capacidades de 

pensar, agir e emocionar-se cada vez melhor para um desenvolvimento individual e coletivo. 

De acordo com a proposta de integração do PROEJA, abandona-se a perspectiva 

estreita de formação para o mercado de trabalho para assumir-se a formação integral dos 

sujeitos como forma de compreender e se compreender o/no mundo (BRASIL, 2007, p. 30).   

Nossa pesquisa, além de mostrar que a ressocialização alcançada se baseia 

preponderantemente nos conteúdos instrumentais técnicos, pode indicar que a integração 
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pretendida pelo PROEJA ainda não se realizou no IFPE. Entendemos que a prática discente 

sinaliza para o nível de integração alcançado. Através dos resultados relativos à sua mudança 

de atitude e emoções diante dos novos conhecimentos, podemos inferir quais conhecimentos 

foram priorizados: os técnicos.  

A compreensão de Freire (2007) de que os homens se educam em comunhão, 

mediatizados pelo mundo, converge para o pensamento de Quintás (2004), para quem o ser 

humano é um ser de encontro. Esse encontro não é qualquer aproximação. É um 

entreveramento de âmbitos que exigem mutuamente respeito às possibilidades de se agir com 

sentido.  

Não podemos afirmar que os discentes do PROEJA não estão sendo respeitados em 

suas condições. Precisamos conhecer as práticas dos demais sujeitos para fazer isso. No 

entanto, consideramos que haja mais possibilidades na prática discente do PROEJA a serem 

alcançadas do que as que estão sendo exploradas. 

O processo de recognição faculta a mudança para o ―ser mais‖. A reinvenção é essa 

mudança de postura e atitudes que permite viver melhor, ―ser mais‖. Os sujeitos da prática 

pedagógica precisam estar cientes de como isso se dá, principalmente os educadores, 

zeladores da aprendizagem humana.  

Estariam os sujeitos do PROEJA cientes do processo de ressocialização? Não será o 

desconhecimento do processo que está gerando os resultados aquém da expectativa na prática 

discente? Em que ponto se pode perceber a confiança no discente pelos demais sujeitos? 

Como se dá o processo de ressocialização desses outros sujeitos da prática pedagógica do 

PROEJA? O que nós pesquisadores podemos fazer para ajudar no processo?  

Como podemos constatar, todas essas perguntas não caberiam em uma única 

dissertação de mestrado. Só uma nova investigação ajudaria a nos esclarecer por que a prática 

discente do PROEJA não está atingindo níveis mais altos de ressocialização.  
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