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RESUMO

PEREIRA, Jovana Paiva. O desafio de saber ensinar: em busca da qualidade docente
no PROEJA. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro – UENF, 2017.

A pesquisa tem por objetivo discutir o desafio do “saber ensinar” com qualidade no
contexto  do  Programa  Nacional  de  Integração  da  Educação  Profissional  com  a
Educação  Básica  na  Modalidade  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (PROEJA),  no
cenário do curso Técnico Integrado de Eletrotécnica do Instituto Federal de Educação,
Ciência  e  Tecnologia  Fluminense  (IF  Fluminense),  no  campus Campos  Centro.  A
análise  da  qualidade  com  base  no  “saber  ensinar”  realizou  levantamento  junto  aos
alunos  e  servidores  do  PROEJA,  que  indicaram  os  docentes  por  eles  considerados
“bons”.  A busca  da  relação  existente  entre  esses  docentes  e  a  qualidade  do  ensino
ministrado foi realizada por meio da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016), a partir da
categorização e classificação dos motivos apontados por discentes e servidores atuantes
no  PROEJA.  A metodologia,  que  priorizou  instrumentos  de  coleta  de  dados  como
enquete, entrevista e observação, apontou resultados que revelaram as qualidades do
bom professor, bem como as dificuldades vivenciadas pelos docentes que atuam nessa
modalidade. A relevância desta pesquisa qualitativa e exploratória está no fato de que
enfrentar o desafio do saber ensinar com qualidade depende diretamente do professor e
da relação que ele estabelece com seus alunos, sobretudo, nas turmas do PROEJA.

Palavras-chave: PROEJA; qualidade do ensino; saber ensinar.



ABSTRACT

PEREIRA, Jovana Paiva. The challenge of “know-how to teach”: pursuit the teaching
quality  in  PROEJA.  Campos  dos  Goytacazes,  RJ:  Universidade  Estadual  do  Norte
Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2017.

The research aims at discussing the challenge of the “know-how to teach” with quality
in National Program of Professional Education Integrated with Basic Education in the
Youth and Adult Education Mode (PROEJA) of Federal Institute of Education, Science
and Technology Fluminense (IF Fluminense), on Campos Centro campus. The quality
analysis based on “know-how to teach”, perfomed a survey with the PROEJA students
and  staff,  who  indicated  the  teachers  they  considered  “good”.  The  search  for  the
relationship  between the  teachers  considered  being "good" and  the  teaching  quality
provided  was  carried out  through Content  Analysis  (BARDIN,  2016),  based on the
categorization and classification of the reasons pointed out by students and employees
working in PROEJA. The methodology that prioritized data collection instruments, such
as poll, interview and observation, showed results that revealed the qualities of the good
teacher,  as  well  as  the  difficulties  experienced  by  the  teachers  who  work  in  this
modality. The relevance of this qualitative and exploratory research lies on the fact that
facing the challenge of  knowing how to teach with quality depends directly on the
teacher and on the relationship that they establish with their students, especially in the
PROEJA classes.

Keywords: PROEJA; teaching quality; know-how to teach.
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INTRODUÇÃO

No Brasil, a trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos (EJA) desde

seu início até a criação do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional

com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA)

está  marcada  por  lutas,  conquistas,  avanços,  recuos,  dos  quais  apontam  para  a

necessidade constante de se atribuir maior qualidade às práticas docentes e ao processo

de melhoria da educação como um todo.

Nesse sentido, o presente estudo,  que  tem por objetivo discutir  o desafio  do

“saber ensinar” com qualidade no contexto do PROEJA, tem como cenário da pesquisa

o  Instituto  Federal  Fluminense.  Por  meio  do  ensino  integrado  na  modalidade  de

Educação de Jovens e Adultos (EJA), a instituição articula a formação de nível médio

com o ensino técnico, que certifica para uma profissão. Nessa perspectiva, o PROEJA

cumpre a importante função social de oferecer a jovens e adultos a terminalidade na

Educação Básica, com a vantagem da profissionalização.

O eixo das análises deste cenário de formação é a “qualidade”.  Tal conceito,

complexo e polissêmico, depende de vários outros conceitos para ser entendido, que

incluem a articulação entre a teoria e a prática, e uma postura docente. Esta, por sua vez,

engloba um conjunto de competências que integradas de forma dinâmica constroem o

bom professor. Concretamente, para avaliar a qualidade em educação, torna-se essencial

trabalhar com indicadores de qualidade. Eles servem de parâmetro para a verificação de

habilidades  e  competências  que  fazem parte  da  formação  educacional  dos  cidadãos

brasileiros. 

Algumas questões orientaram as discussões sobre o tema e sua escolha: existe

qualidade  no  trabalho  dos  docentes  atuantes  no  PROEJA?  Quais  competências  são

necessárias  para  um  professor  do  PROEJA realizar  um  trabalho  pedagógico  com

qualidade?  Como avaliar  os  indicadores  de qualidade no  PROEJA?  A formação do

professor o prepara para atuar em turmas do PROEJA?

Esses  questionamentos  direcionam  o  percurso  investigativo,  que  teve  como

ponto de partida os indicadores qualitativos que sustentam esse Programa, tendo em

vista que os objetivos propostos pelo PROEJA enfocam, além da questão educativa, a

inclusão de jovens e adultos, de baixa renda, no competitivo mercado de trabalho da

microrregião Norte Fluminense, com a qualidade técnica de excelência.
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O foco nos indicadores de qualidade vem sendo aplicados num projeto mais

amplo na região Norte e Noroeste Fluminense, intitulado: “Diagnóstico da qualidade de

ensino no PROEJA: um estudo na Região Norte e Noroeste Fluminense com foco nos

aspectos formativos e metodológicos” (Observatório da Educação CAPES/INEP/UENF.

Edital CAPES n.º 049/2012, ora em diante denominado projeto OBEDUC). A Assistente

Social Josemara Pessanha (2016)1 utilizou o termo “pesquisa-mãe”, ao fazer referência

a esse projeto em sua dissertação de mestrado que, por seu caráter interdisciplinar, foi

vinculado  aos  Programas  de  Pós-Graduação  em  Políticas  Sociais,  Cognição  e

Linguagem e Ciências Naturais, da Universidade Estadual Norte Fluminense – Darcy

Ribeiro.  A  “pesquisa-mãe”  ocorreu  em  cooperação  técnico-científica  entre  o  IF

Fluminense e a UENF, por meio do Convênio n.º 32/2009 e Termo aditivo n.º 02/2014,

e por liberação via Ofício n.º 04/2014, foi autorizada em maio de 2014.

O projeto OBEDUC, iniciado em abril de 2013, teve duração de quatro anos.

Visava a construção de indicadores qualitativos capazes de caracterizar e diagnosticar as

práticas de gestores, docentes e discentes no âmbito do IF Fluminense, única instituição

pública da região a oferecer o PROEJA. 

A  participação  da  pesquisadora  no  OBEDUC  deu-se  inicialmente  como

voluntária,  depois  como  aluna  especial  do  mestrado  e,  posteriormente,  como  aluna

regular. Os estudos e as discussões, nas reuniões e encontros, provocaram uma série de

questionamentos sobre o professor e sua relação com qualidade do ensino, culminando

no  projeto  de  pesquisa  que  propõe  investigar  o  que  vem  a  ser  “saber  ensinar”  no

PROEJA.

O pano de fundo da  maioria  das  pesquisas desenvolvidas  no OBEDUC tem

como fundamento  a  qualidade da educação ofertada  na modalidade de  educação  de

jovens e adultos. Foi pensando na relevância dessas discussões e nas reuniões semanais

do projeto que esta pesquisa se delineou.

Pretendeu-se, neste trabalho, pesquisar sobre a competência do “saber ensinar”

construída no dia a dia pelos professores da Educação Básica dos Cursos de PROEJA

do IF Fluminense, do campus Campos Centro.

O problema levantado a partir das pesquisas iniciais foi definido como: em que

medida  os  professores  considerados  bons  pela  comunidade  escolar  promovem  a

1PESSANHA, Josemara Henrique da Silva. Uma questão é o acesso, outra é a permanência escolar:
um estudo do PROEJA a partir do Instituto Federal Fluminense  campus  Campos Guarus. Dissertação
(Mestrado  em  Políticas  Sociais)  -  Programa  de  Pós-Graduação  em  Políticas  Sociais,  Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, RJ, 2016.
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qualidade de ensino do PROEJA no  campus Campos Centro? A partir dessa questão,

teve-se  como  hipótese que  os  professores  considerados  bons  contribuem  em  grau

elevado para a qualidade do ensino nessa modalidade no campus pesquisado. A pesquisa

aponta, também, as possíveis dificuldades enfrentadas no fazer pedagógico dos docentes

em exercício efetivo nas salas de aula da modalidade EJA/PROEJA.

Ao longo dos capítulos, as abordagens partem inicialmente do cenário em que o

PROEJA foi  implantado  e  implementado.  A contextualização  histórico-institucional

desse programa na Rede Federal  e  nos  Institutos  Federais  transitam nos campos da

Educação Profissional e da Educação de Jovens e Adultos, tendo por base os trâmites

legais até sua afirmação como política pública.

Em seguida, foi feita uma análise sobre a qualidade na educação, com o título:

“O processo de busca da qualidade de ensino no PROEJA”. Trata-se da necessidade de

reflexão  em  torno  do  conceito  de  qualidade  e  da  possibilidade  de  construção  de

indicadores de qualidade para o ensino nesse programa, que ocorreram no âmbito do

Projeto OBEDUC e que foi disseminado para esse e outros projetos de pesquisa.

Buscou-se, no capítulo 3, intitulado “A competência de saber ensinar no cenário

do PROEJA” e com base nos estudos de Lucia Moyses (1994), os saberes essenciais ao

saber ensinar do “bom professor” do PROEJA, constituindo-se o aporte teórico deste

trabalho.

No capítulo 4, com a temática “Bom professor: como investigá-lo?”, buscou-se

demonstrar a metodologia utilizada na realização do trabalho de campo e a seleção dos

considerados  “bons  professores”,  bem  como  a  organização  e  categorização  das

respostas da pesquisa com alunos e servidores, sobre o “bom professor” do PROEJA, a

partir da Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (2016).

O  capítulo  5,  intitulado  “Dos  encontros  e  desencontros  entre  a  revisão  de

literatura e os dados encontrados”, foi construído em meio as entrevistas e conversas

com os professores indicados como o “bom professor”, as observações das suas aulas e

o confronto deles com o aporte teórico deste trabalho.

 Por fim, são feitas as considerações finais.

CAPÍTULO  1  –  O  CONTEXTO  DO  PROEJA  NA  REDE  FEDERAL  DE

EDUCAÇÃO
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Este capítulo objetiva revisar o histórico do PROEJA como campo da Educação

de Jovens e Adultos. Dessa forma, tais informações permitirão ao leitor visualizar um

campo educacional novo – porque não híbrido – cujas tensões conceituais dos campos

da Educação Profissional e da Educação de Jovens e Adultos perpassam as políticas e

práticas até o micromundo da sala de aula. 

1.1 A Rede Federal e os Institutos Federais

O termo rede, etimologicamente, refere-se ao entrelaçar de fios que forma uma

trama, malha ou tecido. Na educação o termo rede é semelhante ao conceito originário

da  Biologia,  que  está  na  base  das  teorias  das  organizações  e  que  o  compreende

abordando as diversas formas de relações e interações entre grupos sociais e indivíduos

em um dado contexto.

Na Lei n.º 11892/2008, a Rede Federal  de Educação Profissional, Científica e

Tecnológica  (RFEPCT)  agrupa  um conjunto  de  instituições  que  possuem objetivos

semelhantes, que precisam interagir de forma colaborativa, formando a trama de suas

ações e tendo como fios as necessidades e as demandas do desenvolvimento social,

econômico e a inclusão social. 

A origem da Rede Federal de Educação Profissional data de 1909, pelo Decreto

n.º  7.566, do Presidente Nilo Peçanha. Com uma proposta inovadora,  que pretendia

responder aos desafios de ordem econômica e política, o governo instaurou uma rede de

19 Escolas  de Aprendizes  Artífices,  com sede nas capitais do Estado da  Federação,

dando origem à rede federal. A do Estado do Rio de Janeiro seria, excepcionalmente

instalada em Campos, no interior do Estado, devido a articulações político-partidárias à

época. Segundo Oliveira (2003), essas escolas eram para órfãos e  desvalidos da sorte,

no qual o trabalho era visto como elemento regenerador da personalidade de crianças e

adolescentes. 

A  educação  forjada  nessas  escolas,  de  aprendizes  e  artífices,  estava  mais

preocupada em atuar como um dispositivo de controle social nos segmentos populares e

acolhia pessoas  oriundas da classe proletária,  que eram consideradas potencialmente

como adquirentes de vícios e hábitos nocivos à sociedade e à construção da nação.

Essas  escolas  federais  eram completamente  diferentes  das  demais  escolas  da

época,  que ofereciam formação  humanista,  na  qual  os  conteúdos  mais  pragmáticos,
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voltados  para  a  formação  profissional,  estavam  completamente  afastados.  Elas  se

constituíam em sistemas autônomos, diferentes na forma, na organização, no currículo e

nos  objetivos.  As  estruturas  eram  precárias,  suas  funções  indefinidas,  pois

verdadeiramente não se constituíam nem em escolas e nem em oficinas. Estavam mais

direcionadas para o ensino artesanal.

O  processo  evolutivo  da  economia  brasileira  levou  ao  investimento  na

industrialização, e as escolas de formação profissional foram alterando seu perfil. Com

o  Decreto  n.º  4.073  de  janeiro  de  1942  –  Lei  Orgânica  do  Ensino  Industrial  –

transformaram-se  em  Escolas  Técnicas  Industriais,  com  o  objetivo  de  oferecer  a

formação profissional  em nível equivalente ao do secundário.  Em 1959, passaram à

categoria de autarquias e foram denominadas Escolas Técnicas Federais. Isso se deu no

Governo de Juscelino Kubitschek, que tinha como meta o crescimento do Brasil, com o

lema “50 anos em 5 anos”.

O incremento para a industrialização do país – apresentando forte discurso a

favor  da  ampliação  da  formação  de  técnicos  como  fator  imprescindível  a  uma

aceleração na industrialização – foi  um dos marcos do governo que se seguiu.  Esse

período  corresponde  ao  denominado  “milagre  econômico”,  que  ocasionou  enorme

demanda para a educação em todos os níveis e em especial no ensino profissional, tanto

no grau técnico, quanto no superior.

Por  outro  lado,  essa  capacitação  dos  trabalhadores  não  se  fez  de  forma

autossustentável, mas com um enorme endividamento externo, tendo como referência a

Teoria do Capital Humano, segundo Singer (1976). Essa teoria, elaborada nos Estados

Unidos, concebe o homem como insumo e atrela a educação a uma suposta equalização

social e econômica, reduzindo-a a simples treinamento de indivíduos para o ingresso na

divisão técnica do trabalho. 

Conforme  versa  o  documento  datado  em  2007,  intitulado  “Projeto  de

Implantação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense: plano

de desenvolvimento institucional integrado” (2008-2012), houve um forte investimento

nas Escolas Técnicas Federais, a partir de 1964, tanto nas reformas de suas estruturas,

quanto nas habilitações que seriam ofertadas aos jovens estudantes de todo o Brasil.

Elas se tornaram referência. O trabalho desenvolvido ganhava maior credibilidade e a

formação de técnicos foi intensificada em todo o Brasil. 

A Escola Técnica Federal de Campos, em 1966, reestruturou seus currículos na

perspectiva de associar teoria à prática, e criou cinco cursos técnicos. Por se localizar
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geograficamente distante da capital e numa região menos favorecida, suas iniciativas

procuravam  estar  em  sintonia  com  o  mundo  do  trabalho,  na  intenção  de  buscar

oportunidades  significativas de  vida para  seus  alunos,  em sua maioria  oriundos  das

camadas populares. Na década de 1980, o município de Campos passou a ser polo de

exploração de petróleo e os egressos da formação profissional  de nível  médio eram

amplamente absorvidos pelo mundo produtivo. 

A nova  Lei  de  Diretrizes  e  Bases,  n.º  9394/96,  trouxe  a  reforma  no  ensino

técnico e tecnológico e a transformação das Escolas Técnicas em Centros Federais de

Educação  Tecnológica  (CEFETs).  Em  1978,  três  Escolas  Técnicas  Federais  se

transformaram em Centros Federais de Educação Tecnológica, surgindo os CEFETs do

Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, posteriormente acrescidos de outras escolas que

também  foram  alçadas  à  categoria  de  CEFETs.  Em  Campos,  essa  transformação

aconteceu  em  18  de  dezembro  de  1999  e  proporcionou  novas  possibilidades  de

crescimento e de autonomia nos diferentes níveis de formação. 

No  segundo  semestre  de  2005,  tem  início  uma  proposta  de  curso  técnico

integrado  para  jovens  e  adultos,  o  PROEJA,  especificamente  para  aqueles  que  não

conseguiram  construir  sua  trajetória  profissional  na  idade  própria  firmada  em

lei.Segundo dados do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação Profissional

e Tecnológica (SETEC), até o final de 2008, essa rede federal contava com 36 Escolas

Agrotécnicas, 33 CEFETs com suas 58 Unidades de Ensino Descentralizadas (UNEDs),

32 Escolas Vinculadas, 1 Universidade Tecnológica Federal e 1 Escola Técnica Federal. 

Em 29 de dezembro de 2008, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a

Lei n.º 11.892/08, que criou 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia

(IFETs). A mencionada lei instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica

e  Tecnológica  no  âmbito  do  sistema  federal  de  ensino,  vinculada  ao  Ministério  da

Educação e constituída pelas seguintes  instituições:  Institutos Federais de Educação,

Ciência e Tecnologia – Institutos Federais; Universidade Tecnológica Federal do Paraná

–  UTFPR;  Centros  Federais  de  Educação Tecnológica  Celso Suckow da  Fonseca  –

CEFET-RJ  e  de  Minas  Gerais  –  CEFET-MG;  Escolas  Técnicas  vinculadas  às

Universidades Federais (Lei n.º 11.892/08, art. 1º). 

Os Institutos Federais são, portanto, instituições que apresentam uma estrutura

diferenciada,  uma  vez  que  foram  criadas  pela  agregação/transformação  de  antigas

instituições profissionais. Dessa forma, a Rede Federal foi adquirindo sua configuração,

ao longo da história da educação nacional. Um Instituto Federal é assim definido:
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Art. 2° Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e
profissional,  pluricurriculares  e  multicampi,  especializados  na  oferta  de
educação profissional  e  tecnológica nas diferentes  modalidades de ensino,
com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as
suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei. 

A natureza  dos  IFs  é  singular,  pois  não  é  comum,  no  sistema  educacional

brasileiro, uma única instituição atuar em mais de um nível de ensino. O objetivo maior

dos IFs é a profissionalização e sua proposta pedagógica é fundada na compreensão do

trabalho como atividade criativa fundamental à vida humana e em sua forma histórica,

como forma de produção. 

Segundo  noticiado  no  portal  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,

Científica e Tecnológica, em 29 de dezembro de 2016, com base de dados do Conselho

Nacional  das  Instituições  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,  Científica  e

Tecnológica (Conif), os IFs trazem uma proposta de formação profissional inovadora e

estruturante  para  o  país,  com  forte  atuação  nas  capitais  e  no  interior.  Em  meio  a

desafios, mantêm os indicadores de qualidade positivos, cumprem as metas de inclusão

e se empenham para alcançar resultados ainda melhores.

Os  IFs  correspondem a  90% da Rede Federal  e  congregam 581 do total  de

644 campi. “A Rede possui cerca de um milhão de matrículas e 60 mil servidores. Se

considerarmos  que  apenas  10% desses  números  correspondem a  outras  instituições,

podemos comprovar o papel social e estratégico dos IFs”. Esses dados fornecidos pelo

Conif  revelam  que  a  rede  é  formada  praticamente  pelos  servidores  dos  Institutos

Federais.

Os IFs têm como característica a formação de profissionais preparados para o

mundo do trabalho, aptos a inovar em produtos, serviços e processos.  Os indicadores

divulgados em dezembro de 2016, com os resultados da edição de 2015 do Programa

Internacional  de Avaliação de Estudantes  (PISA, na sigla  em inglês),  realizado pela

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), destacam o

desempenho da Rede Federal. 

Se fosse um país, alcançaria a 11ª posição no cenário mundial em ciências, à
frente da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e da Alemanha. Em Leitura, a
pontuação seria suficiente para atingir a segunda colocação entre os 71 países
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e territórios  analisados.  Em matemática,  a  nota superou a média  geral  do
Brasil (29/12/2016).2

Um fato interessante a ser observado na análise das escolas e IFs é que, se fosse

um país, a Rede Federal  estaria entre os primeiros colocados nas áreas analisadas –

matemática,  leitura e  ciências.  A cada  três anos,  o  PISA testa  os  conhecimentos  de

estudantes na faixa de 15 anos de idade.

Um bom exemplo é que, em ciências, a Rede Federal alcançou 517 pontos, bem

acima  da  média  dos  401  atingidos  pelo  Brasil  –  que  soma  as  notas  obtidas  pelos

estudantes das redes Federal, Estadual e Particular –, o que a colocaria na 11ª posição no

cenário mundial, à frente de países como Coreia do Sul, Estados Unidos e Alemanha. Já

em Leitura, a pontuação (528) seria suficiente para atingir a segunda colocação entre os

71 países e territórios analisados, ficando atrás apenas de Singapura. Em matemática, a

nota da Rede foi de 488, superior à média geral do Brasil, que foi de 377 pontos.

Para o reitor do Instituto Federal de Brasília (IFB), à época, Wilson Conciani, o

relatório do PISA mostra que os Institutos Federais são referência em educação para

todo o Brasil e analisa:

A pesquisa  confirma  que  a  Rede  Federal  faz  parte  do  grupo  de  elite  da
educação mundial. Outro dado que merece destaque é que, nas últimas três
edições da pesquisa, pulamos de 50 mil alunos matriculados para mais de um
milhão, ou seja, a Rede Federal seguiu crescendo em quantidade de vagas,
sem perder a qualidade.

O então presidente do Conif, Marcelo Bender Machado, observa que o PISA é
mais um indicador da excelência do ensino da Rede Federal e destaca:

Alcançamos uma posição de destaque, em relação a países desenvolvidos.
Isso demonstra  o nível  de qualidade das nossas instituições de ensino e o
rendimento qualitativo dos nossos estudantes. Para que possamos permanecer
de forma positiva nesse ranking, é necessário manter o investimento.

Participaram da pesquisa, em 2015, 540 mil estudantes que, por amostragem,

representam 29  milhões  de  alunos  dos  países  participantes.  No  Brasil,  participaram

23.141 estudantes de 841 escolas.

O  PISA3,  considerado  a  principal  avaliação  de  educação  básica  do  mundo,

incluiu  os  35  países-membros  da  OCDE,  além de  35  economias  parceiras,  como o

2Disponível em: <>. Acesso em: 10 fev. 2017.

3Disponível em: <>. Acesso em: 10 fev. 2017.
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Brasil. Nacionalmente, a coordenação do programa é do Instituto Nacional de Estudos e

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Esses  dados  revelam  que  há,  por  parte  dos  IFs,  uma  preocupação  com  a

qualidade da Educação Tecnológica e com a Educação em Geral em todos os níveis.

Os IFs, segundo a lei4, têm por finalidades e características a oferta de educação

profissional  e  tecnológica,  em  todos  os  seus  níveis  e  modalidades,  formando  e

qualificando cidadãos para atuar profissionalmente nos diversos setores da economia,

com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. E também,

constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de

ciências  aplicadas,  em particular,  estimulando o desenvolvimento de espírito crítico,

voltado à investigação empírica, dentre outros.

São objetivos dos Institutos Federais ministrar educação profissional técnica de

nível  médio,  prioritariamente na forma de cursos  integrados,  para os concluintes  do

ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos. Há uma explícita

intenção legal de que a maior atuação dos Institutos seja nesse nível de formação.

A Tabela 1 resume os momentos históricos dos Institutos Federais no decorrer

dos seus cem anos de existência.

Tabela 1 – Linha de Tempo dos Institutos Federais
Dat

a
Nome institucional

1909 Escolas de Aprendizes e Artífices
1937 Liceus Profissionais
1942 Escolas Industriais e Técnicas
1959 Escolas Técnicas e Agrotécnicas
1978 Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs)
2008 Institutos Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica

Fonte: elaborada pela pesquisadora.

De  Escola  de  Aprendizes  e  Artífices  a  Instituto  Federal  de  Educação

Profissional, Científica e Tecnológica.  É nesse contexto de transição na Rede Federal,

na qual os CEFETs são transformados em IFs, que nasce o PROEJA. Este se estruturou

como resultado de movimentos pelo direito universal de educação para todos, enquanto

princípio que sustenta a educação de jovens e adultos.

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a

Cultura –  UNESCO (2010), esses movimentos iniciaram com a primeira Conferência

4Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm>. Acesso
em: 10 fev. 2017.
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Internacional  sobre  a  Educação  de  Adultos  (CONFINTEA),  realizada  em  1949

(BRASIL,  2007) e  as demais  conferências  posteriores  confirmavam as intenções  de

promoção da aprendizagem ao longo da vida, como os relatórios Faure (1972), Delors

(1999)  e  o  Relatório  Global  sobre  Aprendizagem e  Educação  de  Jovens  e  Adultos

(GRALE) (UNESCO, 2010).

A oferta de cursos e programas para o PROEJA foi uma decisão governamental

explicitada no Decreto n.º 5478, de 24 de junho de 2005, revogado e ampliado pelo

Decreto n.º 5.840, de 13 de julho de 2006.  O Governo Federal incumbe à Rede Federal

de  Educação  Profissional  e  Tecnológica  a  implantação  oficial  desta  modalidade  de

ensino  buscando  atender  uma  demanda  social  e  histórica  de  sujeitos  excluídos  do

processo educacional. 

Esse programa tem sua origem em um contexto de valorização e ampliação da

Educação de Jovens e Adultos como política de garantia de direito à Educação Básica e

pretende ser parte de uma política de inclusão social e emancipatória.

O referido decreto também prevê o percentual mínimo de 10% de reserva de

vagas nos IFs para os cursos do PROEJA com o indicativo de ampliação do número de

vagas em 2007. Coube às instituições federais que aderiram ao programa a organização

da  oferta  de  matrículas,  o  planejamento  pedagógico  e  elaboração  das  diretrizes

curriculares dos cursos, dentre outras ações para implementação.

Segundo  a  legislação,  o  PROEJA abrange  cursos  e  programas  de  educação

profissional de formação inicial e continuada de trabalhadores e educação profissional

técnica de nível médio, que deverão considerar as características dos jovens e adultos

atendidos e que poderão ser articulados:

I -  ao ensino fundamental ou ao ensino médio, objetivando a elevação do
nível  de  escolaridade  do  trabalhador,  no  caso  da  formação  inicial  e
continuada de trabalhadores [...] e
II  -  ao ensino  médio,  de  forma integrada ou concomitante  [...]  (BRASIL,
2006b, p. 1). 

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

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

aprendizagem e formação profissional  vinculadas ao sistema sindical (“Sistema S”)5.

5“Sistema S” - termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o
treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de terem
seu nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares. Fazem
parte do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio
(Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac).
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Prioritariamente,  os cursos do PROEJA são ofertados pela Rede Federal por meio dos

IFETs, seus principais provedores.

É corriqueiro aos alunos da EJA um senso comum aguçado e o predomínio do

saber tácito, por isso, necessitam de oportunidades educacionais apropriadas, que levem

em conta suas características, seus interesses, suas condições de vida e trabalho.

O PROEJA é a proposta  política que procurou responder aos  anseios  desses

alunos ao buscar a integração entre o Ensino Médio e a Educação Profissional Técnica e

teve como base de ação, inicialmente, a Rede Federal, por ter experiências de educação

profissional com jovens e adultos em algumas de suas instituições. De acordo com o

Documento  Base  (2007),  essas  experiências  em  conversa  com  os  pressupostos

referenciais do programa indicaram a necessidade de ampliar seus limites, tendo como

horizonte a universalização da educação básica, aliada à formação para o mundo do

trabalho,  com  foco  no  acolhimento  de  jovens  e  adultos  com  trajetórias  escolares

descontínuas. 

O PROEJA hoje é uma política pública por meio da Lei n.º 11.741, de 16 de

junho de 2008, artigo 39, e vem enfrentando desafios como a permanência de jovens e

adultos, com trajetórias escolares inconstantes, que anseiam por uma formação integral,

tanto profissional quanto para a vida.

 

1.2 O PROEJA no Instituto Federal Fluminense campus Campos Centro

O  Instituto  Federal  Fluminense,  atualmente,  é  composto  por  treze  campi,  a

saber:  campus Campos  Centro  e  campus Campos  Guarus,  ambos  em  Campos  dos

Goytacazes; campus Macaé;  campus Quissamã;  campus Paraíba  do  Sul  (UPEA);

campus São  João  da  Barra;  campus Bom  Jesus  do  Itabapoana;  campus Cambuci;

campus Itaperuna; campus Santo Antônio de Pádua; campus Cabo Frio; campus Maricá;

e campus Itaboraí.

No campus Campos Centro, o PROEJA tem seu início no segundo semestre de

2006, com a primeira turma do Curso Técnico Integrado em Eletrotécnica.  Naquele

período, o referido campus era denominado CEFET Campos. De acordo com o Decreto

n.º 5.478, de 24 de junho de 2005, ficou definido que as Instituições da Rede Federal

Existem ainda  os  seguintes:  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem Rural  (Senar);  Serviço  Nacional  de
Aprendizagem do  Cooperativismo  (Sescoop);  e  Serviço  Social  de  Transporte  (Sest).  Disponível  em:
<http://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-s>. Acesso em: 10 fev. 2017.
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deveriam destinar ao PROEJA, em 2006, pelo menos 10% das vagas de ingresso na

instituição, tomando como referência o quantitativo de matrículas do ano anterior. Esse

direcionamento  foi  confirmado no  Decreto  n.º  5.480,  de  13  de  julho  de  2005,  que

recomenda a ampliação da oferta em 2007. 

Com base em documento digitado, intitulado “A Experiência do PROEJA no

CEFET Campos”, de autoria dos professores Roberto José e Cibele Daher, pretende-se

relatar  o  percurso  do  PROEJA no  campus Campos  Centro.  Segundo  o  referido

documento,  a  experiência  do  CEFET  Campos  com  o  PROEJA teve  início  com  a

elaboração do Projeto Pedagógico para a implantação de uma turma de quarenta alunos,

na área de indústria, no Curso Técnico de Eletrotécnica. Ele foi organizado com vistas à

formação profissional  de técnicos  de nível  médio,  com habilitação em Eletrotécnica

com foco na Indústria de Petróleo e Gás. Tal demanda foi identificada junto à Petrobras,

para o posto de Operador e também pelo “Programa de Requalificação Profissional” do

CEFET Campos, destinado a atender prioritariamente trabalhadores que tinham em seus

registros uma procura pela área profissional de indústria de aproximadamente 35% em

2005, reforçando a opção pela área de indústria. O curso foi ofertado no turno da noite,

com carga horária diária de quatro horas, por ser o alunado composto, prioritariamente,

por trabalhadores que já cumpriam uma jornada de trabalho.

O  documento  ressalta  que,  embora  a  Reforma  da  Educação  Profissional  no

Brasil  tenha  sido  feita  em  um  contexto  de  políticas  neoliberais,  e,  por  isso,

constantemente atreladas às necessidades impostas pelo capital privado internacional,

trouxe  mudanças  profundas  na  concepção  de  educação  profissional  e  tecnológica

brasileiras. Pelo menos duas questões merecem destaque, quando se pretende analisar

sua trajetória. A primeira é o avanço tecnológico, um dos pilares da reorganização de

uma nova divisão internacional do trabalho, e a segunda é o protagonismo de uma Rede

de Escolas e de Centros Federais de Educação Tecnológica, que sempre lidou com a

educação profissional e tecnológica e que impôs a sua marca às mudanças educacionais

então propostas.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional do técnico de

nível médio estão centradas no conceito de competência por área, apesar da dificuldade

de compreensão da formação profissional por competência em parte, devido à falta de

consenso  sobre  a  noção  de  competência  e  sobre  os  seus  diferentes  usos,  o  que

possibilitou interpretações reducionistas e utilitárias do conceito de competência, uma

vez  que  a  aprendizagem  aparecia  como  mera  formação  de  habilidades  para  o
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desempenho  de  determinada  função. Pode-se  afirmar  que  os  educadores  da  Rede

Federal  de  Educação  Tecnológica,  embora  preocupados  em  compreendê-lo,  não

permaneceram só no debate e nortearam seus esforços para a ampliação desse conceito.

O Parecer CNE/CEB 16/99 (p. 576), no item da Educação Profissional de Nível

Técnico, assim versa: 

O  mundo  do  trabalho  está  se  alterando  contínua  e  profundamente,
pressupondo a superação das qualificações restritas às exigências de postos
delimitados, o que determina a emergência de um novo modelo de educação
profissional  centrado  em competências  por  área.  Torna-se  cada  vez  mais
essencial  que  o  técnico  tenha  um perfil  de  qualificação  que  lhe  permita
construir  itinerários  profissionais,  com  mobilidade,  ao  longo  de  sua  vida
produtiva.

Dessa forma, o ensino e a aprendizagem por competências são abordados em um

contexto que reestrutura,  amplia  e  reforça  o conceito  de formação por competência

como um princípio  educativo  no  qual  os  alunos  desenvolverão  uma  capacidade  de

reconstrução  permanente  de  seus  conhecimentos,  denominado  por  Demo (2011)  de

“questionamento  reconstrutivo”.  Trata-se  de  uma  referência  à  formação  do  sujeito

competente,  no sentido de aprimorar sua capacidade de formular  e  executar projeto

próprio de vida, assumindo de forma cada vez mais crítica sua identidade de sujeito

histórico.

A  participação  dos  profissionais  dos  antigos  CEFETs  na  elaboração  dos

currículos,  na  discussão  das  Diretrizes  Curriculares6 e  na  autonomia  para  propor

mudanças, inclusive de novas habilitações, constituiu um itinerário que enriqueceu os

profissionais e fortaleceu a instituição, que historicamente tem desempenhado um forte

papel  na inclusão de pessoas desprovidas das  possibilidades de escolaridade regular.

Pode-se dizer que a Reforma da Educação Profissional potencializou este objetivo, mas,

no entanto, não conseguiu responder a todas as demandas, principalmente aquelas do

trabalhador  que  precisa  estudar  para  se  manter  no  emprego,  ou  do  trabalhador

desempregado que precisa estudar  para conseguir  um emprego,  e  que  vislumbra na

formação profissional  uma possibilidade de melhorar de vida,  ou de ter uma função

mais especializada e melhor remunerada. Este é o desafio que o PROEJA se propôs a

6Parecer  CNE  N°  16/99  –  Aprovado  em  5.10.99.  Disponível  em:
<http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/pareceres/parecer161999.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2017.
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atender, tornando concreta a oferta de cursos técnicos de nível médio integrados para

este segmento da população.

Os antigos CEFETs, enquanto instituições públicas, abarcaram para si o dever de

construir suas propostas pedagógicas de forma democrática, levando em consideração

seu princípio básico de promover a inclusão social e de atuar no campo da formação

profissional,  desenvolvendo estratégias que auxiliem e estimulem seus egressos e os

demais  trabalhadores  a  buscarem novas possibilidades  para  a  geração de  trabalho e

renda. Neste contexto, o CEFET Campos ousou fazer a opção pela educação integrada

na modalidade de educação de jovens e  adultos,  na certeza do caráter  emancipador

desse tipo de educação. 

Foi  nesse  contexto,  a  nível  nacional,  que  o  PROEJA foi  implementado.  A

SETEC e o MEC capacitaram gestores por meio de oficinas pedagógicas e receberam

também as considerações de vários educadores e representantes sociais nas discussões

sobre o programa, que culminou no Documento Base do PROEJA (BRASIL, 2007).

Essa política cumpre uma função social, sem precedentes na Educação brasileira,

por  ser  inovadora  e  atender  às  demandas da sociedade, que necessita  de ofertas  de

escolaridade que tenham por foco a cidadania.

CAPÍTULO 2 – O PROCESSO DE BUSCA DA QUALIDADE DE ENSINO NO

PROEJA

A qualidade  do  ensino  não  é  um  desejo  novo  no  país,  nem  em  qualquer

modalidade ou nível de educação. No entanto, até final da década de 1990, a questão do

acesso  da  educação  às  populações  de  baixa  renda  tornou-se  prioritária,  na  qual  as

diversas concepções sobre qualidade se diferenciavam conforme o foco das políticas e a

ampliação dos sistemas educacionais no Brasil e no mundo ocidental. Tal revisão de

literatura torna-se imprescindível nesse sentido.

2.1 Reflexões em torno do conceito de qualidade

A qualidade se apresenta no âmbito da educação como um conceito complexo e

de difícil definição, não só por envolver um conjunto de outros conceitos, que inclui

entre  outros,  a  subjetividade,  o  contexto,  os  valores  dos  diversos  grupos  sociais.  O

dicionário Houaiss (2001, p. 644) define a qualidade como: “[...] condição social, civil,
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profissional  e  outras;  capacidade  de  atingir  os  efeitos  desejados;  superioridade,

excelência”. 

É  a  busca  dessa  excelência  na  educação  de  jovens  e  adultos,  que  reveste  o

significado  de  qualidade  nesse  estudo,  tendo  em  vista  que,  historicamente,  essa

modalidade de ensino foi negligenciada pelas legislações, bem como pelos sistemas de

ensino,  como  apontam  Gadotti  e  Romão  (1999)  e  Ventura  (2000).  Mesmo  que  o

conceito de qualidade carregue em seu bojo um conteúdo de abstração, ela é possível de

ser  concretizada  e  avaliada  por  meio  de  indicadores  que  se  traduzem na  forma  de

habilidades e competências verificáveis.

Uma  questão  que  se  coloca  quando  o  tema  é  “qualidade  em educação”  faz

referência ao fato de que o conceito foi bastante explorado pelas empresas, no sentido

de que qualidade e seus derivados – como a “qualificação”, “profissional qualificado” e

outros  –  terem sido  absorvidos  pela  concepção  da  “teoria  do  Capital  Humano”,  na

perspectiva  de  um  modelo  econômico,  no  caso  do  capitalismo,  impulsionador  das

desigualdades sociais. Sobre isso Frigotto (2007, p. 1138) comenta:

A noção de Capital Humano mantinha, no horizonte da classe dominante, a
ideia de educação como forma de integração, ascensão e mobilidade social.
[...]  com  a  crescente  incorporação  de  capital  morto  com  a  ciência  e  a
tecnologia,  como forças  produtivas  diretas,  e  a  ampliação  do desemprego
estrutural  e  de  um contingente  de  trabalhadores  supérfluos,  as  noções de
sociedade do conhecimento, qualidade total, cidadão produtivo, competências
e empregabilidade indicam que não há lugar para todos e o direito social e
coletivo se reduz ao direito individual.

Diante desse contexto, que ganha força na primeira década do século XXI, a

concepção de “qualidade” é colocada a serviço da desigualdade, conforme sinalizam os

dados do Inep (2007) discutidos por Frigotto (2007, p. 1139) há exatos dez anos, sendo

que o quadro atual pouco se modificou, como será visto mais à frente das análises: 

Apenas cerca de 46% dos jovens tem acesso ao ensino médio,  sendo que
mais  da  metade  destes  o  fazem  no  turno  noturno  e,  grande  parte,  na
modalidade  supletivo.  Quando  analisamos  por  região,  a  desigualdade
aumenta. No campo, por exemplo, apenas 12% frequentam o ensino médio
na  idade/série  correspondentes,  também  com  enormes  desigualdades
regionais. 

Esses  comentários  são  reveladores  de  que  a  ideia  de  qualidade  no  contexto

educacional brasileiro tem servido de parâmetro para apontar os jovens e adultos com

baixa escolaridade, como sendo os chamados “trabalhadores desqualificados”. Ou seja,
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aqueles que não possuem condições ideais para ocupar cargos ou funções no mercado

formal por não preencherem os requisitos necessários ao “profissional qualificado” que

o novo mundo do trabalho exige.

Por  outro  lado,  além  dos  indicadores  de  qualidade,  é  necessário  ampliar  o

conceito quando se analisa a educação como totalidade e a educação de jovens e adultos

em sua especificidade. Conforme analisa Ramos (2001), não se pode fazer referência

aos critérios de qualidade sem levar em consideração um conjunto de fatores, que vão

desde  a  formação  dos  professores  até  as  formas  de  financiamento  do  Estado.  Este

privilegia algumas modalidades em detrimento de outras.

Na  realidade,  os  sistemas  educacionais  possuem  estruturas  que  concretizam

modelos de educação que não atingem a todos,  apesar de a Constituição Federal  de

1988 e a nova LDB, lei n.º 9394/96, preverem uma educação para todos. Quando faz

referência a esta estrutura, Gomes (2005, p. 282) comenta sobre a metáfora da cebola:

“[...] a estrutura peculiar dos sistemas educacionais se assemelha a uma cebola, com

suas sucessivas camadas que influenciam a aprendizagem”. 

A  comparação  com  as  camadas  da  cebola  mostra  que,  no  processo  de

aprendizagem, que tem por objeto a qualidade final, são muitas camadas que formam o

todo, como por exemplo: a infraestrutura das escolas, o tempo letivo, os professores, a

gestão escolar, as relações internas e muitas outras questões que interferem na educação

vista  como  todo.  Essas  várias  camadas  interagem entre  si  na  formação  do  que  se

entende como sistema educacional (GOMES, 2005).

Estudos realizados por Castro (1984) sobre a qualidade do ensino na América

Latina revelaram que  um dos pontos  que indiretamente  interferem na qualidade  diz

respeito aos professores. Estes convivem com baixos salários e condições precárias no

exercício cotidiano de suas tarefas. Essas condições são analisadas em estudo recente

feito pela UNESCO (2008) sobre os professores dos países da América do Sul.

No  caso  específico  da  educação  de  jovens  e  adultos,  conforme  análise  de

Pochmann (1998), os modelos de ensino utilizados nos cursos da EJA pouco atendem as

expectativas dos jovens e adultos, na medida em que “[...] grande parte dos currículos

ignora as características culturais das populações das periferias urbanas e rurais” (p. 62).

Essa realidade pode ser constatada nas grosseiras adaptações que os sistemas de ensino

costumam fazer nas matrizes curriculares, buscando adequar os conteúdos do ensino

regular ao sistema da EJA, como modalidade de ensino.
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A complexidade da visão adquire novos contornos com o PROEJA, pois se o

aluno que chega ao ensino técnico, vindo do fundamental da EJA, trazendo defasagens

em relação às habilidades básicas deste segmento, o desafio se coloca para o PROEJA.

Portanto,  caberá à  instituição que recebe este aluno oriundo de escola municipal  ou

estadual, criar mecanismos pedagógicos que favoreçam o alcance da qualidade.

Uma questão que se coloca como pertinente nas discussões sobre qualidade na

EJA refere-se à prática docente e às formas de transposição didática. Sobre isto, Paiva

(2004) comenta que os alunos da EJA devem ser vistos como sujeitos que carregam para

a sala de aula suas histórias de exclusão, de lutas e principalmente de conquistas, pois

estar estudando e buscando reativar a escolaridade, um dia abandonada, já se revela

como vitória. Logo, um dos fatores importantes na busca da qualidade almejada é a

escuta das experiências desse sujeito, muitas vezes permeada de saberes, que deveriam

ser incorporados aos conteúdos curriculares.

A função social que justifica o PROEJA também envolve a busca da qualidade

do técnico de nível médio, com aproveitamento da experiência dos trabalhadores, que

muitas  vezes possuem uma prática de anos de trabalho, mas não têm conhecimento

acadêmico e a certificação que lhes confira a “qualificação” necessária ao mercado de

trabalho. Ao articular a teoria e a prática, o PROEJA abre um espaço para os jovens e

adultos  não  só  se  qualificarem,  mas  que  tenham  em  muitas  situações  sua  prática

referendada pelo “saber técnico”.

Os indicadores de qualidade estabelecidos pelo MEC7 servem de direcionamento

para que os sistemas organizem seus planejamentos para que as avaliações externas

tenham parâmetros para analisar os cursos e também para que as modalidades de ensino

possam aprimorar suas práticas a partir das habilidades estabelecidas aos diversos anos

de  escolaridade.  Os  indicadores,  nesse  sentido,  servem  de  parâmetro  para  o

estabelecimento dos critérios de qualidade.

O PROEJA, desde que foi implantado, tem avançado na busca de qualidade. Não

só no sentido de aprimorar as formas de acesso de jovens e adultos ao programa, como

também de articular teoria e prática, avaliando internamente esses indicadores, assim

como a prática dos professores e as habilidades demonstradas pelos alunos, egressos da

escola básica pública.

A  qualidade  em  educação,  em  razão  das  enormes  dificuldades  de  avaliar

indicadores,  traduz-se  no  processo  de  construção  de  saberes,  como  um  desafio

7Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/indicadores-de-qualidade>. Acesso em: 22 fev. 2017.
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permanente, que depende de todas as camadas – como na metáfora da cebola – para

poder se concretizar. Buscar essa qualidade é papel de todos os atores que circulam nos

espaços educacionais da EJA.

Assim, sistemas de ensino, em todas as esferas – federal, estadual e municipal –,

necessitam  lutar  por  melhorias  na  qualidade  dos  processos  de  aprendizagem,  seja

criando formas mais eficazes de distribuição de recursos, seja investindo na formação

de gestores e professores, ou mesmo melhorando a infraestrutura das escolas da EJA,

assim como o acesso dos jovens e adultos à educação de qualidade.

O  PROEJA convive  atualmente  com  o  desafio  de  melhorar  a  qualidade  da

aprendizagem dos técnicos que se formam, pois, conforme analisam Frigotto e Ciavata

(2006, não é só democratizar o acesso das camadas populares à educação, é necessário

ir além e lutar pela permanência dos jovens na escola até a integralidade. Completa-se

este  comentário  com a  afirmação  de que essa  permanência  e  a  conclusão do  curso

devem acontecer com qualidade.

  A questão da qualidade na EJA se coloca como um desafio constante em razão

do  que  no  senso  comum é  chamado  de  “inclusão  social”.  Pedro  Demo (2008),  ao

comentar que a abordagem sobre “inclusão social” deveria ser substituída por “direito

social”, alerta para o fato de que tanto as minorias quanto os excluídos socialmente, os

deficientes e outros grupos discriminados por classe, cor, opção sexual ou religiosa, são

partes da sociedade e, portanto, portadores de direitos e não sujeitos a uma visão do

conceito de inclusão como algo menor.

Nesse  sentido,  os  jovens  e  adultos  brasileiros  têm  direito  à  educação  de

qualidade, assim como todos os cidadãos, à escolaridade. Quando este aluno é visto pelo

sistema como “alguém que deve ser amparado” e não como “um cidadão”, que teve

historicamente  sua  cidadania  negada  por  um  modelo  educacional  excludente,  a

qualidade do ensino ministrado na EJA se colocará como duvidosa. 

Sobre essa questão, Pablo Gentili (2000) analisa uma variável importante nas

discussões  sobre  “qualidade”  na  educação  de  jovens  e  adultos.  O  autor  diz  que  a

educação ministrada nas escolas brasileiras responsáveis pela Educação Básica tem sua

base curricular e suas práticas fundadas em concepções tradicionais e obsoletas, além de

se constituir em um modelo elitista, burguês, que enfatiza conceitos prontos e ideias

pré-concebidas, sem jamais ouvir os segmentos sociais interessados. Isto interfere na

qualidade da aprendizagem de forma significativa.
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A complexidade  do  termo qualidade  ainda  enfrenta,  no  caso  do PROEJA,  a

articulação entre a teoria e a prática, tendo em vista que muitos saberes do jovem e

adulto trabalhador vem da prática. Esta raramente é resultante de ações planejadas e

organizadas com a ampla participação do trabalhador, mas, sim, de trabalho forjado na

informalidade ou mesmo na reprodução de ações. Logo, esse sujeito, ao se deparar com

a teoria  desarticulada da prática,  enfrenta dificuldades  bem maiores do que aqueles

estudantes que desenvolvem paralelamente as competências do “aprender a aprender”

com o “aprender a fazer”.

Há, portanto, um longo caminho a percorrer para que a superação dessa visão

dual  entre  educação formal  e  trabalho  aconteça.  Quando aborda  a  escola  unitária  e

politécnica, modelo defendido na justificativa da criação do PROEJA, Frigotto (2007)

diz  a  respeito  de  um  currículo  que  ao  mesmo  tempo  ofereça  o  que  se  costuma

denominar  de  “educação  geral”  e  a  prática  de  ações  que  envolvam a  polivalência,

levando em conta que o trabalhador do mundo das novas tecnologias não pode agir

como se estivesse atuando num modelo fordista de produção em massa,  visto que o

modo de produção contemporâneo exige tomada de decisões e ações rápidas. 

Trata-se da busca de um ensino que, ao mesmo tempo, seja capaz de oferecer aos

jovens e  adultos  subsídios  teóricos  e  conceituais  facilitadores do “saber  técnico” da

profissão  escolhida,  com  qualidade,  e  também  o  prepare  com  as  habilidades

interpessoais e de autoestima, necessários a sua inserção no mercado de trabalho, em

equidade com os técnicos que fizeram o percurso regular. A qualidade, nesse contexto, é

elemento de diferenciação na consolidação do perfil do trabalhador jovem e adulto bem

formado e devidamente qualificado.

2.2 As discussões sobre qualidade no projeto OBEDUC

     O OBEDUC da Região Norte Fluminense, ligado à UENF, desenvolveu, a partir

de 10 de abril de 2013, o projeto “Diagnóstico da Qualidade do Ensino no PROEJA: um

estudo  com  foco  nos  aspectos  metodológicos”.  Teve  como  objetivo  construir

indicadores de qualidade capazes de caracterizar e diagnosticar práticas de gestores,

docentes  e  discentes  do  PROEJA do  Instituto  Federal  Fluminense,  em Campos dos

Goytacazes, visto ser a instituição que oferece vagas para o PROEJA.

O projeto busca a qualidade a partir  de um coletivo, formado por docentes e

bolsistas de doutorado, mestrado e iniciação profissional, sob a orientação do professor
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Gerson Tavares  do Carmo,  coordenador  do projeto.  Foram realizados,  ao longo dos

quatro  anos,  vários  encontros  orientados  pela  metodologia  da  pesquisa-ação.  Este

procedimento possibilitou a busca de compreensão e interação entre pesquisadores e

membros das situações investigadas. 

A consecução dessa metodologia foi possível na medida em que o projeto pôde

contar, nos encontros semanais, com três equipamentos: uma câmera de vídeo GoPro

Hero 3, com lente de 170 graus, que possibilita uma filmagem de todos os integrantes

da pesquisa na sala, sentados em semicírculo; uma câmera de vídeo Sony HDXR 350,

que  possibilita  a  gravação  em  close;  e  um  gravador  R26,  com  quatro  microfones

multidirecionais, colocados no centro do semicírculo. Cada encontro foi  gravado em

áudio e vídeo. Em seguida, sumariados em forma de decupagens. 

Os encontros semanais registrados foram consultados para esta pesquisa, com o

intuito  de  contextualizar  as  reuniões  semanais  do  projeto,  assim como elucidar  sua

dinâmica e referendar alguns momentos desse percurso, considerados importantes para

a noção de qualidade da educação que o grupo busca construir. Os comentários foram

feitos com base nas atas dos encontros e com foco na qualidade da EJA/PROEJA.

Segundo o documento Ação Educativa, da Unicef (2004), quem pode definir os

indicadores  de  qualidade  é  a  própria  comunidade  escolar.  As  escolas  devem  ter

autonomia  para  refletir,  propor  e  agir  na  busca  da  qualidade  da  educação.  Os

indicadores da qualidade da educação têm o propósito de auxiliar a escola na avaliação

e na melhoria da sua qualidade. Reconhecendo seus pontos fortes e fracos, a escola tem

condições de discutir e decidir suas prioridades.

Um segundo ponto levantado é sobre todos terem direito à educação. Conforme

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9394/96, em seu Art. 3º, o ensino

ministrado terá como princípio, dentre outros, a garantia de padrão de qualidade. Porém,

não define os parâmetros de qualidade. Dessa forma, não se tem como exigir qualidade,

posto que o conceito é abstrato.

Um grande desafio da educação, de acordo com Gomes (2005, p. 282), “[...] é

organizar uma escola que seja, ao mesmo tempo, de qualidade e democrática”. Uma

escola que ofereça uma boa escolaridade para os alunos socialmente desprotegidos e

não uma “[...] escolaridade pobre para os pobres”. O autor propõe a metáfora da cebola

que, segundo ele, é diferente e útil para se refletir sobre a complexidade do real, posto

que a estrutura peculiar dos sistemas educacionais  se assemelha a uma cebola,  com

sucessivas  camadas  que  influenciam a  aprendizagem.  Assim,  destacam-se  despesas,
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instalações,  tempo letivo,  professores,  clima e gestão  escolares,  efeitos  dos  colegas,

alocação da matrícula e do espaço, ações que contribuem para a efetividade na sala de

aula e a formação de turmas. Para o autor, “[...] a escola sozinha não poderá compensar

a sociedade, contudo, quando atinge a efetividade, pode contribuir, nos limites de sua

faixa de atuação, para diminuir as diferenças sociais” (p. 284).

Com  isso,  surge  a  seguinte  questão:  que  atributos  são  influentes  para  se

constituir uma escola democrática de qualidade? O professor, sem dúvida, é um desses

atributos.  Em sua  pesquisa,  Gomes (2005,  p.  289) relata  que  “[...]  os  atributos  dos

professores eficazes são precisamente aqueles que escapam aos critérios burocráticos de

recompensas em sua carreira [...]”,caracterizam-se pelas suas altas expectativas quanto à

aprovação de seus alunos, por serem inovadores, por não escolher uma linha pedagógica

única, por não classificar os estudantes, rejeitando as formas tradicionais de avaliação.

Outro ponto relevante sobre a qualidade do ensino e a permanência do aluno da

EJA é o professor, destacado na fala de “EK”, pesquisadora do OBEDUC:

O professor é um dos principais que mantém o aluno na escola, e às vezes o
professor é um dos principais que tiram os alunos da escola. Se o professor
não tem um mínimo de humanização,  de reconhecimento,  de saber que o
aluno  ali  vem  de  uma  classe  social  diferenciada,  que  ele  tem  padrões
socioculturais diferentes do dele, se ele não tem um mínimo de percepção,
sensibilidade pra ver que o aluno é diferente dele, eu acho também que não se
consegue atingir qualidade nenhuma (18min-OBEDUC B).

Arroyo (2005, p. 24) diz que a EJA adquire novas dimensões se o olhar sobre os

educandos se alargar.  Isso exige do professor um olhar mais aguçado. Este pode ter

início pelo enfoque dado à relação professor/aluno e ao seu conhecimento.

Outro  grande  desafio  rumo  à  qualidade  é  promover  a  valorização  dos

profissionais da Educação, o que exige valorizar sua remuneração, instituir planos de

carreira, promover formação inicial e continuada, e propiciar adequadas condições de

trabalho.  A  maior  parte  dos  estudos  internacionais  mostram  que  a  qualidade  da

aprendizagem está diretamente relacionada com a qualidade da formação do professor.

Afinal, sem bons professores, não teremos bons alunos.

Dourado (2010) afirma que os estudos e as  pesquisas do campo educacional

defendem um projeto amplo de formação, profissionalização e valorização docente, pois

é notória a sua insatisfação com as atuais estruturas salariais, carreiras professionais e

condições de trabalho. É relevante, segundo o autor, a qualidade da força de trabalho

docente  para a  melhoria  do desempenho dos  alunos.  A qualificação docente é  vista
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como importante variável no processo de realização do desempenho dos estudantes e na

garantia da uma educação de qualidade.

O autor cita, em seu trabalho sobre a qualidade da educação, alguns estudos e

pesquisas sobre escolas eficazes – ou de boa qualidade – que possuem um quadro de

professores qualificados e compromissados com a aprendizagem dos alunos. Algumas

características dos docentes dessas escolas eficazes são: titulação/qualificação adequada

ao  exercício  profissional;  vínculo  efetivo  de  trabalho;  dedicação  a  uma  só  escola;

formas  de  ingresso  e  condições  de  trabalho  adequadas;  valorização  da  experiência

docente; progressão na carreira por meio da qualificação permanente e outros requisitos.

No nível do professor, de modo articulado ao nível do sistema, considerando as

condições  de  oferta  de  ensino,  Dourado  (2010)  destaca  também  que,  nas  escolas

consideradas eficazes, há garantia de horário específico, na jornada de trabalho, para

outras atividades, além daquelas dedicadas às atividades de ensino em sala de aula. Esse

tempo favorece o estudo individualizado,  a  integração entre  os  docentes,  o  trabalho

coletivo, o planejamento de estudos, a organização de eventos, o atendimento de alunos

e pais. Enfim, a consecução dos objetivos da escola. 

Um  elemento  importante  que  se  destaca  nessas  instituições  com  resultados

escolares considerados positivos em termos de aprendizagem dos alunos é a dedicação

dos professores a somente uma escola. Esse fator permite que os docentes se dediquem

mais plenamente às necessidades da escola, dos alunos e da comunidade escolar.

No que se refere à experiência docente, é possível verificar que o maior tempo

de  magistério  é  positivo  para  a  qualidade  do  ensino,  entretanto,  ele  deve  estar

correlacionado com políticas de formação continuada e valorização dos profissionais da

educação e com o reconhecimento profissional, ou seja, para oferta de condições de

qualidade. Essa experiência é ainda mais relevante quando o docente sente-se motivado

e  engajado  no  projeto  pedagógico  da  escola  e  no  seu  próprio  processo  de

desenvolvimento profissional.  Nesse sentido, experiência docente deve se articular à

garantia de processos efetivos de formação continuada e de valorização da profissão.

Não resta dúvida de que o tema qualidade é polêmico. Os caminhos trilhados

para a construção de indicadores de qualidade do ensino são mais do que necessários

para implementação de políticas e gestões exitosas na formação integral do aluno.

Como foi possível perceber, por meio da reflexão em torno de sua conceituação,

a  qualidade  engloba  um  conjunto  de  fatores  resumidos  a  seguir:  a  Formação  de

Professores – como comentam Ramos (2001), Paiva (2004) e Vóvio (2007), a formação
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do educador da EJA carece de conhecimentos acadêmicos e subsídios e seria necessário

o aprofundamento sobre os saberes necessários à atuação nessa modalidade; os Modelos

de Ensino e os Currículos – que precisam ser construídos com base nas características

culturais dos sujeitos alunos dessa modalidade e não adaptações grosseiras do ensino

regular, como analisam Pochmann (1998) e Moreira (2002); e a Avaliação externa e

interna dessa modalidade de ensino – que deve ser traduzida na busca permanente da

qualidade  por  todos  que  circulam  nos  espaços  educacionais,  com  vistas  ao

aprimoramento do acesso, da permanência e formação dos sujeitos da EJA.

Como sinalizam Frigotto  e Ciavatta  (2006), é preciso democratizar o acesso,

lutar pela permanência de jovens e adultos até a conclusão do curso e esse percurso tem

que  acontecer  com qualidade.  A Infraestrutura  da  escola  e  os  Recursos  do  Estado,

segundo Gomes (2005), se bem distribuídos, contribuem muito na qualidade final. A

Valorização Profissional, que nos estudos de Castro (1984), Arroyo (2005) e Dourado

(2010)  é  defendida,  influencia  na  qualidade  do  ensino,  pois  interfere  na  vida  dos

professores, que convivem com baixos salários e condições precárias no exercício de

suas tarefas cotidianas. Para a maioria desses estudiosos, a experiência profissional, a

formação,  a  atualização,  a  especialização  e  a  formação  continuada  são  fatores  que

concorrem para que o trabalho docente tenha um bom nível de qualidade. 

Nas  reuniões  do  OBEDUC,  que  ocorreram  a  partir  de  janeiro  de  2014,

destacamos a gestão coletiva como promotora de qualidade. Na primeira reunião do mês

tivemos a distribuição de  tarefas  para cada integrante do grupo e as  orientações do

coordenador para a gestão coletiva e compartilhada do projeto. Cada participante teve a

oportunidade de escolher a sua tarefa – fator importante para um processo que envolve

grupos. Diante das discussões sobre as atividades, foi proposta a implementação do 1º

Congresso Nacional voltado para a EJA e o PROEJA. A ideia desse Congresso foi a

culminância do processo de se pensar,  no coletivo, caminhos para uma educação de

qualidade para a EJA e o PROEJA (Ata de 29/02/2014).

A consultoria dada pela professora Jane Paiva, da Universidade Estadual do Rio

de  Janeiro  (UERJ),  foi  destaque  nesse  encontro.  Sua  sugestão  foi  “1º  Congresso

Nacional  de  Programas  Educativos  para  Jovens,  Adultos  e  Idosos:  qualidade  em

questão”. Nesse momento, foi  visível o comprometimento de profissionais de outras

esferas  públicas  com  a  qualidade  da  educação.  Nessa  ata  destacou-se  também  o

comentário do coordenador sobre um artigo que escreveu sobre permanência escolar.

Ele menciona uma dissertação que usa o neologismo “dessilenciamento” para se referir
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à dificuldade que o aluno da EJA ou PROEJA tem para emitir suas opiniões dentro de

sala (Ata de 12/03/2014). Pôde-se verificar, nesse relato, o quanto a qualidade do ensino

pode  dar  voz  ao  aluno  dessa  modalidade  e  o  quanto  sua  voz  é  necessária  à  sua

emancipação.

O  projeto  OBEDUC,  no  momento  desse  encontro,  envolvia-se  em  um

movimento para estreitar os laços entre as instituições promotoras do Congresso. Nesse

dia,  recebemos  a  professora  Suely  Lemos,  diretora  de  Políticas  Inclusivas  do  IF

Fluminense, à época. O coordenador deu as boas-vindas e, entre outros assuntos, falou

sobre a proposta do observatório em estudar as idiossincrasias que o PROEJA provoca

na  estrutura  do  Instituto  e  que  o  debate  sempre  traz  contribuições.  Em sua  fala  a

professora Suely esclareceu que o PROEJA é uma oferta obrigatória e que está em novo

tempo. Ela ressaltou que 

[...] embora os IFs na sua raiz tenham sido criados para pessoas necessitadas,
desvalidas  da  sorte,  nos  últimos  anos  está  se  elitizando,  ainda  tem uma
representação como diz Bourdieu com o conceito de habitus “Aqui não é o
lugar  deles”  Esse  aluno  não  tem  condições”  Ao  mesmo  tempo  em  que
possibilidades são oferecidas. 

Ela complementa ainda que: “[...] a gente tem mais ou menos cento e cinquenta

profissionais  na  instituição  envolvidos  nessa  modalidade,  ainda  assim,  há  uma

resistência  e  há  vários  fatores  que  contribuem  para  isso”.  E  conclui  dizendo  que

“precisamos saber,  primeiramente,  para quem é a  escola,  quem é a  escola” (Ata de

19/03/2014).

Pelo  fato  da  UENF  estar  em  greve  durante  esse  período,  as  reuniões  do

OBEDUC foram realizadas no IF Fluminense.  O coordenador propôs a dinâmica da

alternância dos temas nas reuniões, ora tratando da organização do Congresso Nacional

e  ora  tratando  dos  instrumentos  para  o  Diagnóstico  da  Qualidade  do  Ensino  no

PROEJA. Paralelo a isso, foi redistribuída a coletânea de textos iniciais que tratam do

histórico  dos  Programas  Nacionais  de  Ensino  de  Jovens  e  Adultos  no  Brasil,  dos

aspectos legais  e políticas da EJA,  da legislação, do Documento Base do PROEJA,

enfim, textos de fundamentação básica da EJA e que perpassam a fala e as tendências

teórico-metodológicas e de gestão do coordenador do projeto. O professor chamou a

atenção para o envolvimento de todos na proposta do OBEDUC, com convergência dos

projetos  individuais,  num processo  de  retroalimentativo,  por  meio  de  falas  e  ideias

compartilhadas.  Dois  objetos  deveriam  ser  inseridos  no  projeto  “permanência”  e



36

“autoria”, considerados principais na questão da qualidade da educação, e, portanto, na

questão do diagnóstico, da metodologia e da formação (Ata de 11/06/2014).

Outro desdobramento das discussões do OBEDUC que merece destaque foi a

ideia  de  se  criar  um  núcleo  interinstitucional  IF  Fluminense/UENF:  o  Núcleo  de

Estudos sobre Acesso e Permanência na Educação. Esse núcleo foi criado no final de

2014, no Instituto, tendo como elementos à frente do núcleo a Dr.ª  Suely Fernandes

Coelho Lemos e o Dr. Gerson Tavares do Carmo (Ata de 25/06/2014).

O encontro do dia primeiro de julho contou com a presença do pró-reitor da

UENF, Antônio Amaral,  da professora da UENF, Silvia Martínez e  do pró-reitor de

pesquisa do IF Fluminense, José Augusto, teve por objetivo formalizar a parceria entre

as  instituições  IF  Fluminense  e  UENF por  meio  de  um “termo  aditivo”.  Antes  da

chegada  dos  convidados,  o  coordenador  do  projeto  OBEDUC,  professor  Gerson  do

Carmo, leu o termo e ressaltou que a base do projeto estava assentada na reflexão de

indicadores qualitativos da educação no PROEJA e na reflexão dos aspectos formativos

e metodológicos, visando à permanência. Explicou que a intenção de inserir o termo

aditivo era, desde já, criar condições de continuidade para os quatro eixos acadêmicos e

operacionais do projeto: 1. Diagnóstico da qualidade do ensino, trienal; 2. Congresso

Nacional de Programas Educativos para Jovens, Adultos e Idosos, bienal; 3. Aspectos

formativos  e  metodológicos  envolvendo  “estudos  de  caso”;  e  4.  Pesquisa  sobre

permanência escolar (Ata de 02/07/2014).

O trabalho desenvolvido pelo Observatório, no tocante à qualidade do trabalho

docente  desenvolvido  no  PROEJA, merece  destaque  pelas  possibilidades  abertas  de

discussão em relação aos indicadores de qualidade nessa modalidade e, especificamente,

nesse segmento de ensino, que cumpre importante função social na oferta de ensino

técnico associado ao Ensino Médio, integrado por currículo especial na EJA.

Por  outro  aspecto,  há  que  se  destacar  a  relevância  do  trabalho  coletivo,  na

medida  em  que  o  OBEDUC  congrega  docentes  com  formação  acadêmica  de

especialização, mestrado e doutorado, e bolsistas que estão vivenciando os primeiros

passos  na  área  acadêmica.  Essa  polifonia,  em  que  diversas  vozes  opinam,  sugere

caminhos e discutem melhorias para a EJA e o PROEJA. Trata-se de uma experiência

única no âmbito desse segmento da educação.

O compartilhamento de ideias, assim como a busca de saídas inovadoras para os

desafios enfrentados pelo PROEJA, aponta para um olhar crítico-reflexivo para a ação

dos  docentes,  foco  das  análises  que  envolvem  os  descritores  de  qualidade.  Estes
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funcionam  como  indicadores  do  trabalho  desenvolvido  pelos  atores  vinculados  ao

projeto da EJA.

É  válido  ressaltar  que  a  participação  no  projeto  OBEDUC  amplia  o

conhecimento  sobre  educação  de  maneira  geral  e  do  PROEJA,  em  particular,

promovendo  uma  preocupação  coletiva  com  a  qualidade  do  ensino  ofertada  na

modalidade da EJA. Dessa forma, a qualidade se converte numa meta compartilhada,

em uma palavra de ordem mobilizadora, na qual todos os esforços se destinam.
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CAPÍTULO 3 – A COMPETÊNCIA DO SABER ENSINAR NO CENÁRIO DO

PROEJA

A relação entre a teoria e a prática na EJA tem se colocado como um desafio

para  esta  modalidade  de  ensino,  não  só  pelo  fato  dos  alunos  já  apresentarem  um

conjunto de saberes, fruto da experiência de vida, de trabalho e da leitura de mundo,

como  também  pelo  fato  dos  recursos  destinados  a  essa  forma  de  educação  serem

mínimos em relação aos demais seguimentos da educação previstos em lei.

Por  outro  lado,  professores  das  escolas  públicas,  sobretudo  que  atuam  na

EJA/PROEJA,  são  em  sua  maioria,  deslocados  da  escola  regular,  absorvidos  por

questões de cunho pessoal, ou mesmo em consequência desses cursos funcionarem, em

grande parte,  no período noturno e os professores poderem utilizar todo o dia,  com

outras atividades profissionais.

Atuar com jovens e adultos é, de certa forma, compreender a função social das

escolas, assim como a estrutura de um modelo de ensino, que envolve um profundo

conhecimento dos aspectos socioculturais pertencentes à base da formação dos adultos

que frequentam as escolas públicas do país.

3.1 Os saberes essenciais ao saber ensinar do bom professor do PROEJA

Quando se fala do “saber ensinar” com foco na EJA, a professora Lúcia Moysés

(1994) cita um conjunto de competências que realizam a mediação entre o conteúdo e as

expectativas  dos  estudantes que ingressam em uma turma dessa modalidade,  com o

objetivo  de  resgate  de  uma  história  que  não  foi  concluída  no  ensino  regular  nem

compatível com o ano de escolaridade.

Este capítulo aborda as competências que devem fazer parte da bagagem do bom

professor da EJA/PROEJA e aponta os caminhos de uma prática que tem na teoria o seu

norte.  Ao  mesmo  tempo,  tem  no  seu  “saber-fazer-pedagógico”  conhecimentos  que

servem de indicadores para um trabalho que leve à aprendizagem significativa e que

seja capaz de respeitar o cidadão em seu processo de construção de novos saberes.

3.1.1 Conhecer o perfil do aluno
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O jovem que teve sua escolaridade rompida e retorna à escola na modalidade

EJA/PROEJA, para complementar seus estudos, além da baixa escolaridade e da sua

situação concreta de vida, traz um desejo: o de aprender. Muitas vezes a escola ignora

esse desejo e o trata como se fosse um derrotado, por não ter concluído os estudos na

idade  certa  (GADOTTI;  ROMÃO,  2000).  Na  realidade,  grande  parte  dos  docentes

esquece que esse aluno construiu saberes, mesmo fora da escola.

Quando  diz  que  os  sujeitos  aprendem pelas  trocas  que  estabelecem com as

pessoas do seu grupo, Vygotsky (1984) atribui a importância dos saberes culturais. Eles

incluem  experiências  familiares,  vicinais,  religiosas,  laborais,  que  em seu  conjunto

desvelam valores, hábitos, estilo de vida e visões de mundo. O teórico russo vai além,

ao revelar que essas experiências se transformam em conhecimento científico, quando

sistematizados pela mediação escolar.

Reconhecer  que  os  alunos  da  EJA/PROEJA – sejam eles  jovens,  adultos  ou

idosos  –  possuem  uma  história  rica,  que  na  prática  cotidiana  correspondem  aos

conhecimentos tecidos na vida ou, conforme comentam os sociólogos, forjados no senso

comum. Porém, Shön (2000), ao falar do profissional reflexivo que atua na Educação,

diz  que  esses  saberes  prévios,  quando  objetos  de  reflexão  pelos  professores,

transformam-se em ponto de partida para a ação pedagógica, pois funcionam como um

contexto importante, base para a elaboração de conceitos.

No conhecimento dos alunos como condição prévia para o planejamento escolar

e  critérios  para  escolha  das  melhores  estratégias,  poucos  professores,  efetivamente,

preocupam-se  com  o  sujeito  que  chega  à  escola,  sobretudo  se  ele  for  um  aluno

matriculado nas fases  do segundo segmento do Ensino Fundamental,  ou mesmo nas

turmas do Ensino Médio, nas quais o currículo é feito por disciplinas. Sobre isso, o

espanhol Gimeno Sacristán (2005, p. 15) diz: 

O discurso dominante em educação nas últimas décadas esteve muito mais
centrado na instituição escolar  em sua  eficácia,  no  currículo,  no  êxito  ou
fracasso escolar, na acomodação da educação ao sistema produtivo ou nas
reformas educacionais. O fracasso escolar preocupa, mas os “fracassados”,
nem tanto. O discurso favorece os professores, muito mais do que os alunos
que dão sentido ao seu ofício.

Essa fala traduz, em grande parte, o descaso que os sistemas de ensino têm com

os alunos da EJA/PROEJA. Muitas vezes, ele está presente na forma como os conteúdos

do  currículo  são  trabalhados,  ou  seja,  de  forma  superficial,  ou  mesmo  de  forma

descontextualizada,  não  respeitando  os  conhecimentos  prévios  dos  alunos,  ou  o
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momento  que  eles  vivem.  Tais  posturas  são  decorrentes  do  desconhecimento  da

clientela, pois o diálogo entre professor e aluno não é prioridade em muitas instituições

que oferecem EJA/PROEJA.

Por outro aspecto, conhecer os alunos é ressignificar criticamente sua condição

de classe, de gênero, de situação material de vida, de forma a conhecer sua identidade

real,  e lutar contra estereótipos e preconceitos. Como sinaliza Jane Paiva (2004),  as

desigualdades  sociais  estão  na  base  da  baixa  escolaridade  dos  alunos  que  não

conseguiram concluir seus estudos regulares e hoje estão matriculados na EJA. Nesse

sentido, tal modalidade garante a cidadania para essas pessoas.

Outra questão que deve ser levada em consideração no conhecimento dos alunos

da EJA/PROEJA é a condição de trabalhadores, de muitos deles. O Parecer CNE/CEB

11/2000 (p. 58) diz em seu texto original: 

[...] o projeto pedagógico e a preparação dos docentes devem considerar, sob
a ótica da contextualização, o trabalho e seus processos e produtos, desde a
mercadoria  mais  simples,  até  seus  significados  na  construção  da  vida
coletiva. [...] as múltiplas referências ao trabalho constantes na LDB tem um
significado peculiar para quem já é trabalhador.

Assim,  se  este  aluno  é  trabalhador,  é  fundamental  que  os  professores  deem

espaço na sala de aula para que ele fale dessa experiência, discutindo se este trabalho é

precarizado, se faz com que ele se autorrealize, ou se as relações sociais e profissionais

decorrentes das funções que realiza contribuem para o seu desenvolvimento.

Conforme analisam Corti e Vóvio (2007), o conhecimento dos alunos jovens,

adultos  e  idosos  traduz  a  complexidade  no  trabalho  pedagógico com as  diferenças,

tendo em vista que esses sujeitos chegam à escola com suas vivências, histórias de vida,

sonhos, saberes diferenciados, mas com um objetivo único: aprender e complementar

sua escolaridade.

3.1.2 Dominar Diretrizes Curriculares

Os  direcionamentos  do  MEC  para  a  modalidade  da  EJA  estabelecem  os

conteúdos a serem priorizados em cada fase, segmento e etapa de ensino para todos os

anos  de  escolaridade.  Porém,  estados  e  municípios,  no  cumprimento  dos  conteúdos

básicos da base curricular, realizam as adequações necessárias, em consonância com a

lei.
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Muitas vezes, de acordo com Moysés (1994), as representações das falas dos

professores em pesquisas sobre a prática docente são reveladoras de que essas diretrizes

curriculares, nos vários segmentos da escola básica, em grande parte são elaboradas nos

gabinetes, em muitas situações por profissionais que nunca entraram em uma sala de

aula, mas se dizem técnicos, a ponto de prescindir dos conhecimentos dos docentes.

Quando fala sobre o currículo, Silva e Moreira (2002, p. 5) dizem que o conceito

mais simples faz referência ao fato de que o “currículo é  o elenco dos conteúdos”.

Porém, os autores complementam esta simples definição, considerando que o currículo

ganha vida pela ação-reflexão-ação do professor, porque, para ser um currículo vivo, é

necessário que ele se redefina a partir das múltiplas vozes que circulam no espaço das

escolas.

Todas  essas  questões  que  se  encontram  nos  debates  sobre  currículo,  e

atualmente,  sobre  a  necessidade  de  uma  base  comum  nacional,  alcançam  a  EJA e

mostram que os professores devem ter um domínio do seu ofício, de saber ensinar. Para

que isso ocorra, dominar e conhecer as diretrizes curriculares é imprescindível.

Nesse ponto,  Moura (2008) diz  que a  formação pedagógica nas licenciaturas

mostram-se distanciadas do contexto da sala de aula. Por conta dessa realidade, muitos

professores das disciplinas do currículo não sabem como lidar com o jovem e o adulto

trabalhador que, além dos saberes construídos fora da escola, seja como sujeito social

ou trabalhador, traz em si o desejo de aprender mais, se qualificar, mesmo reconhecendo

que  sua  educação  anterior  foi  falha  e  completamente  frustrante  perante  suas

expectativas.

Todas essas considerações demonstraram que os professores da EJA, além do

conhecimento específico dos conteúdos da sua disciplina, devem saber adequar esses

ensinamentos  à  organização  do  tempo,  tendo  em vista  que  o  tempo  escolar  dessa

modalidade  é diferenciado do ensino regular  e  “menos” deve significar  “mais”,  em

termos de qualidade e eficiência na transposição didática (DI PIERRO, 2002).

Logo,  ao  invés  de  o  professor  se  fixar  no  chamado  “currículo  mínimo”,

conforme sinaliza Cury (1999), é necessário que ele pense em oferecer os conceitos

realmente essenciais para que este aluno, que já teve sua história escolar travada, possa

a  partir  da  sua  experiência  e  do  novo  momento  “aprender-a-aprender”,  de  forma

significativa.
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3.1.3 Mediar as vivências dos alunos com os conteúdos do currículo

Paulo Freire (2008, pp. 104-105), em sua obra “Professora sim, tia não”, fala

sobre a prática contextualizada. Ou seja, aquela que busca criar condições para que os

estudantes, ao invés de memorizar conceitos prontos, compreendam, a partir de suas

vivências, suas próprias ideias, hipóteses, conceitos.

Os  alunos do PROEJA, ao contrário  dos  que cursam o que se denomina de

ensino regular, trazem para o espaço escolar experiências de vida e de trabalho que, de

forma indireta, funcionam como saberes prévios à construção de novos conhecimentos.

Esse saber potencial pode ser sistematizado com a mediação dos professores.

Nesse ponto é importante destacar que, além do domínio dos conteúdos de sua

disciplina,  o  bom  professor  também  deve  ter  sensibilidade  para  perceber  qual  a

inteligência predominante no aluno, tendo por base o rol das Inteligências Múltiplas de

Gardner (2000), levando-o a perceber as relações entre o saber que predomina e os

demais campos do conhecimento.

Segundo  Moyses  (1994),  a  aprendizagem  significativa,  como  conceito

trabalhado  por  Ausubel  (1980),  envolve  aspectos  cognitivos  associados  às  questões

cotidianas.  Sempre houve, de acordo com alguns alunos,  professores que ensinavam

conteúdos  com  base  simplesmente  em  abstrações.  Ao  associar  o  conteúdo  a  ser

assimilado pelos estudantes com os saberes práticos do dia a dia, o professor consegue

mediar melhor os novos conceitos a serem construídos.

A aprendizagem  significativa  é  uma  construção  individual  que  depende  do

sujeito  aprendente  atribuir  significados  às  questões  apresentadas  como  formas  de

instigar  o aluno a pensar.  Esse processo rico e  dinâmico é que faz da mediação do

professor entre o saber acadêmico e o saber do senso comum um caminho para a real

aprendizagem.

3.1.4 Saber motivar e dinamizar a sala de aula

Pesquisas  acadêmicas  realizadas  por  variadas  instituições  têm  revelado  o

desestímulo  dos  alunos  dos  diversos  segmentos  da  escola  básica  diante  de  aulas
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repetitivas, que apenas reproduzem o que está no manual (LUCKESI, 2000; LIBÂNEO,

2002). Com os alunos da EJA, a situação ainda é mais grave, na medida em que as

turmas são formadas por alunos trabalhadores, que já chegam cansados à sala de aula,

após a jornada de trabalho, jovens e adultos que desenvolveram atividades ao longo do

dia.

A sala de aula, segundo Albuquerque e Leal (2004), é o espaço no qual o afetivo

é  o  caminho  para  o  cognitivo,  pois  antes  de  iniciar  qualquer  conteúdo  novo  do

planejamento  é  fundamental  que  este  mediador  estabeleça  vínculos  com os  alunos,

respeite as identidades presentes no espaço escolar e busque a aproximação necessária

ao estabelecimento de um ambiente favorável à aprendizagem.

Segundo Leal (2008), não é possível ensinar sem motivar. A motivação é um

conceito da Psicologia referente às condições internas do ser humano ao reagir de forma

positiva  a  um estímulo externo.  Logo,  motivar  é  estimular,  por  meio  de  recursos  e

estratégias pedagógicas, no caso da educação, que levem os alunos a se interessar e se

entusiasmar  com  os  conceitos,  ideias  e  fatos  que  o  professor  tenta  passar  pela

transposição didática dos conteúdos do currículo. 

Para  que  os  alunos  se  sintam  motivados,  é  necessário  que  os  docentes

contextualizem suas aulas. Koch (2004), quando aborda a relação texto/contexto no ato

comunicativo, diz que os elementos contextualizantes envolvem todos os pontos ligados

ao assunto da aula: espaço, tempo, singularidades e especificidades do que é temático,

inferências, intertextualidade que faz a ligação com outros textos e assuntos afins. Por

estas  motivações  que  se  diz  ser  a  sala  de  aula  o  lócus da  criação  de  cenários  que

colaboram com a aprendizagem.

Quanto à importância da contextualização, ela funciona como uma proposta que

deve  se  iniciar  com os  questionamentos  que  possibilitam ao  professor  conhecer  os

saberes  prévios  dos  alunos.  No  caso  das  turmas  da  EJA/PROEJA,  as  experiências

vivenciadas por jovens, adultos e idosos são essenciais à introdução de novos conceitos,

pois as histórias por eles narradas envolvem diversos temas, assuntos e vivências.

Um  professor  mediador,  como  dizia  Vygotsky  (1984),  faz  com  que  o

conhecimento potencial do aluno seja explorado até se transformar em conhecimento

científico, ou seja, saber sistematizado. Contudo, é muito relevante o papel do mediador,

que o ajuda e facilita na apreensão do conhecimento a partir do conhecimento que este

aluno já traz do seu ambiente cultural. Esse processo deve ser revestido de questões,

trocas, narrativas de experiências, pois são esses recursos que motivam o aluno a pensar.
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Atualmente as novas tecnologias fazem parte do interesse dos alunos da EJA e,

principalmente,  do PROEJA. Logo,  na perspectiva da aula dinâmica,  atividades que

envolvam o uso de tecnologias informacionais é sempre uma possibilidade motivadora.

Assim, uma aula no Laboratório de Informática, que envolva pesquisa, uso de software,

ou  mesmo  a  busca  de  informações  via  Google,  em  sites  específicos,  é  uma  boa

oportunidade para motivar os alunos.

Demo (2009) diz que a sala de aula do mundo contemporâneo no Brasil é muito

velha diante das mudanças acontecidas nos últimos tempos. Com isso, ele quer dizer

que os métodos de ensino, hoje utilizados em grande parte pelos professores, estão mais

próximos da escola tradicional do que das novas metodologias, que fazem uso das novas

tecnologias e estratégias de ensino.

Esses comentários são reveladores de que uma sala de aula dinâmica, nos dias

atuais,  não pode prescindir  do uso das novas tecnologias, assim como de formas de

motivação que utilizem novas linguagens,  os recursos das imagens, como gráficos e

protótipos, além de ambientes que fujam às formas das cadeiras enfileiradas, ou de um

professor falando todo o tempo enquanto os alunos ouvem passivamente.

Uma sala de aula dinâmica só é possível com um professor que estimula o aluno

a  querer  aprender.  Por  isso,  ele  deve  ser  um  pesquisador,  ou  melhor  dizendo,  um

profissional que além de conhecer seus alunos e o conteúdo a ser ministrado, busque o

melhor  caminho  para  ensinar,  sempre  respeitando  o  lugar  social  desses  sujeitos

aprendentes  e  os  saberes  que  eles  trazem e  que  já  estão  sistematizados.  Conforme

análise de Moysés (1994, p. 82):

Aliar  a  motivação  ao  próprio  processo  de  assimilação  do  conteúdo  é  a
convicção  de  que,  para  o  aluno,  aprender  é  atribuir  significado  a  um
determinado conteúdo, é reconstruí-lo em sua estrutura cognitiva, conforme
afirmam os  teóricos  cognitivistas  da  aprendizagem.  É  estabelecer  relação
entre o novo e o já conhecido, integrando-o num todo pela compreensão. 

Esse processo faz com que o conceito apreendido possa ser aplicado a várias

situações  concretas,  demonstrando  que  este  aluno  aprendeu  e  que  este  novo  saber

servirá de ponto de partida para a construção de outros conhecimentos, nessa trajetória

dinâmica do aprender-a-aprender contínuo. Estar motivado, portanto, é ter o desejo de

aprender.  Portanto,  para  que  este  sujeito  desejante  da  EJA/PROEJA não  se  sinta

desestimulado,  o  fundamental  é  que  os  professores  contextualizem,  pesquisem,

troquem, ouçam o aluno, articulando a teoria com a prática.
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3.1.5 Realizar feedback de forma contínua

Historicamente,  a  educação  no  Brasil  pautou-se  por  um  modelo  elitista,

reprodutivista, que valorizava a memorização no lugar do pensar. Esta escola, de perfil

tradicional, pouca atenção dava ao acompanhamento da progressão do aluno, ou seja, o

processo  gradativo  dos  conceitos-chave  dos  currículos  das  disciplinas  e  anos  de

escolaridade.

Nesse contexto da escola tradicional,  o  “erro”  era  mais valorizado do que  o

“acerto”, pois havia uma forte preocupação com a avaliação classificatória e os alunos

considerados  “bons”  em  termos  de  aprendizagem  verificada  nos  testes  recebiam

tratamento diferenciado por parte  dos seus professores.  Uma questão comentada por

Moysés (1994) e pertinente às análises deste estudo diz respeito a não-diferenciação no

tratamento da avaliação. Conforme analisa Luckesi (2000, p. 16), “[...] há uma forte

influência da subjetividade nas formas de apreensão do objeto do conhecimento, visto

que  cada  aluno  apreende  o  conteúdo  escolar  de  acordo  com  seus  conhecimentos

prévios”. 

Todas essas considerações vão apontar para uma maneira de visualizar o “erro”

no espaço escolar. No caso dos alunos que ingressam no PROEJA, vindos da escola

básica da rede pública municipal, estadual ou mesmo particular, assumir um currículo

integrado com conteúdos do Ensino Médio e da especialização técnica por ele escolhida

é um grande desafio. Nesse sentido, acompanhar a progressão desses alunos é condição

básica para o seu desenvolvimento.

Nesse sentido, o feedback – expressão que na língua portuguesa tem o sentido de

“retorno”, “retomada”, uma espécie de “fazer o caminho de volta”– é uma ferramenta

que  deve  ser  utilizada  na  prática  dos  professores.  É  uma opção  para  retomada  dos

conteúdos de forma facilitadora, possibilitando que os alunos superem dificuldades que

ficaram, quando do primeiro contato com o conteúdo novo. Segundo o teórico espanhol

Gimeno Sacristán (2005, p. 197):

A diferenciação no tratamento dos jovens na sala de aula, não significa que o
professor deixe de lado, a experiência coletiva. Ao contrário, muitas vezes as
atividades  grupais  colaboram  na  superação  de  defasagens  individuais.  O
essencial é que este professor esteja atento às pedras que surgem no caminho
da aprendizagem, descobrindo novas trilhas que facilitam a construção das
generalizações  conceituais.  Nesse  processo  o  retorno  aos  conceitos  já
trabalhados é de grande importância para a continuidade desse processo de
aprendizagem.
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Esta citação indica a necessidade de os professores realizarem o feedback, pois,

ao invés de valorizar erros pontuais ou mesmo dificuldades que o aluno traz de práticas

anteriores  –  não  resolvidas  por  meio  de  novas  estratégias  didático-pedagógicas   –

retomam  os  conteúdos,  levando  os  jovens  e  adultos  a  refletirem  sobre  “erros”,

“dificuldades”, “defasagens”.  

É fundamental que, nesse retorno aos conteúdos já trabalhados em sala de aula,

os professores busquem novos recursos e estratégias na transposição didática, sobretudo

porque, se o aluno não aprendeu de uma determinada maneira, talvez seja mais fácil se

estes conceitos forem apresentados de uma nova forma (LIBÂNEO, 2002).

Nessa  busca  de  um  ensino  que  estimule  os  alunos  e  os  levem  a  superar

dificuldades,  a  mediação dos professores  é  fundamental,  porque  é  ele  quem deverá

elevar a autoestima dos alunos, dizendo o quanto eles são capazes e apontando para a

realidade do mundo em que vivem. Por essa razão, utilizar os saberes culturais como

estratégia surge como uma forma de associar a teoria com a prática na formação de

novos conceitos (MOYSÉS, 1994).

3.1.6 Planejar e organizar as aulas

O planejamento é um dos instrumentos pedagógicos da ação educativa e um dos

mais importantes, por ser ele quem estabelece, no tempo-espaço, como a aula deverá se

desenvolver. A época dos planejamentos rígidos e reprodutores dos manuais didáticos,

conservadores,  felizmente  foi  substituída,  pois  atualmente  os  sistemas  de  ensino  já

trabalham com o planejamento participativo, discutindo e trocando ideias na elaboração

dos  conteúdos,  sequências  didáticas,  metodologias  e  estratégias  de  ensino

(PERRENOUD, 2000).

Nos últimos anos, em consequência de jornadas duplas e até mesmo triplas dos

professores, muitos deles afirmam não ter tempo de planejar, seguindo modelos prontos

nos livros didáticos e até mesmo planos anteriores de aulas dadas em outros anos de

trabalho. Segundo Gadotti e Romão (1999), esta é uma prática que não pode existir,

sobretudo nas turmas de jovens e adultos, que exigem um planejamento enxuto, em

razão do tempo letivo para cada etapa escolar ser reproduzido em fases. No caso do

PROEJA, o planejamento deve ter como pauta os pré-requisitos dos alunos que vieram

da escola pública, tanto no segmento da EJA, quanto do ensino regular.
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Planejar,  segundo Oliveira (2010),  é projetar o trabalho pedagógico de forma

racional e eficaz, pois os objetivos a serem alcançados – tanto a curto, médio ou longo

prazos – dependem das ações que serão desenvolvidas, dentro do tempo certo. Quando

esse ato é feito por grupos de professores, assessorados por uma coordenação presente,

ele se mostra muito mais real e coerente com a proposta pedagógica da escola.

Por  outro  lado,  como  bem  afirma  Perrenoud  (2004),  organizar  formas  de

aprendizagem no papel não basta. É necessário que o professor coloque em prática as

ações previstas, concretizando o que foi planejado. Muitas vezes, o próprio professor é

surpreendido com situações ocasionais,  tendo que adaptar o conteúdo a ser dado em

outra situação, na medida em que não pode deixar de aproveitar as “abordagens dos

alunos”, assim como as dúvidas que surgem no decorrer da aula.

Para  que  o  planejamento  cumpra  sua  função  teleológica  é  importante  que  o

professor pesquise,  verificando o que é mais interessante para aquela turma, aqueles

sujeitos e as expectativas de jovens e adultos que retornam à escola para complementar

seus estudos. 

Nesse  ponto,  destaca-se  o  que  Silva  e  Moreira  (2002)  colocam  como  de

fundamental  importância na  organização curricular  e  do  planejamento  das aulas:  os

aspectos culturais. Isso demonstra não ser possível elaborar um planejamento que deixe

de lado o universo cultural dos seus alunos. Isso inclui o lugar de onde esses alunos são

oriundos,  bem como suas  crenças,  valores,  costumes e visões de mundo.  Quando o

aluno não é ouvido e o ambiente da sala de aula se mostra distante de sua realidade as

dificuldades de aprendizagem são ampliadas.

O  planejamento  das  aulas  ainda  deve  priorizar  os  conteúdos-chave,  ou  seja,

aqueles  que  formam  as  habilidades  consideradas  prioritárias  para  a  progressão  dos

conteúdos. Moysés (1994) diz que é preciso planejar levando em conta os recursos e as

estratégias. Um bom planejamento diz, por exemplo, qual conteúdo será trabalhado com

textos do livro didático, ou se o aluno terá que fazer uma pesquisa, estabelecendo onde e

o que deverá pesquisar, de forma que este procedimento ocorra com todos os conteúdos,

mensais, bimestrais ou mesmo anuais.

3.1.7 Investir nas relações interpessoais

A escola é, na verdade, um espaço social responsável por variadas relações entre

pessoas e grupos, com posições distintas e um leque de diferenças. Nesse cenário, cujo
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foco é a aprendizagem, as relações interpessoais têm peso importante na construção dos

sujeitos sociais. Nesse caso, essas relações envolvem professores, alunos, pais, parentes

e comunidade.

Diferentemente  das crianças e  dos  adolescentes,  que chegam à escola com a

personalidade ainda não totalmente formada, os jovens e adultos que se matriculam no

PROEJA já possuem experiências que formaram seu modo de ser e agir. Assim, cabe

aos professores estabelecerem relações  de acolhida,  escuta e  respeito  às  identidades

desses alunos e aos saberes que eles construíram ao longo da vida escolar. 

Outro aspecto das relações escolares diz respeito ao grupo e à convivência com

as diferenças. Nesse ponto, os professores devem ser os grandes mediadores das formas

de cooperação, visto que uma das competências estabelecidas pela UNESCO para o

século XXI e presente no Relatório Delors (2000) é o aprender-a-conviver, condição

básica para as relações interpessoais se efetivarem.

Na prática cotidiana, o trabalho escolar é efetivamente um trabalho de equipe,

seja porque a sala de aula é um coletivo, seja porque alunos e professores formam um

grupo com objetivos comuns de ensinar e aprender, mesmo que em meio às diferenças.

Perrenoud (2000, p. 81), ao abordar o “como” trabalhar em equipe nas instituições de

ensino, comenta:

A cooperação  nem sempre  implica  projeto  comum.  Mesmo  quando  cada
professor segue seu caminho e faz “o que tem que fazer” acontece ser do seu
interesse  incitar  a  fazer  alianças,  arranjos,  colaborações pontuais,  sem,  no
entanto, fazer parte duradouramente do mesmo grupo. Saber cooperar é desse
modo,  uma  competência  que  ultrapassa  o  trabalho  de  equipe.  Entrar  em
acordo  com pais  para  enfrentar  o  absenteísmo  ou  a  indisciplina  de  uma
criança, ou com colegas para supervisionar alternadamente os recreios, não
significa formar uma verdadeira equipe. 

Com essa abordagem, o autor aponta para a cooperação como o foco dessas

relações  que  se  estabelecem  no  interior  das  unidades  de  ensino,  destacando  que,

sozinhos e isolados na sala de aula, professores e alunos jamais poderão compartilhar

saberes e aprimorar os conhecimentos construídos individualmente.

Cultivar  aproximações  e  criar  situações  pedagógicas  nas  quais  os  alunos

aprendam a conviver entre si – e de certa forma, investir nas relações interpessoais –

não  significa  que  os  professores  vão  evitar  o  surgimento  de  conflitos,  porque  onde

existem pessoas estabelecendo relações em grupo há possibilidade do aparecimento de

conflitos.
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Barbirato et al. (2010) afirmam que nas relações humanas é impossível admitir a

ilusão dos discursos sobre a paz e a harmonia, visto que o conflito faz parte da vida,

sendo a expressão de uma capacidade de recusar e de divergir que está no princípio da

autonomia e  da  individualização dos seres  humanos  em sua  relação  com o mundo.

Logo, não existe sociedade sem conflitos,  pois até mesmo nos grupos autoritários e

dominadores há resistência à autoridade.

No  caso  da  escola,  cabe  ao  grupo  de  profissionais  promover  a  abertura

necessária  para  que  os  alunos  do  PROEJA,  ao  chegarem  à  instituição,  busquem

adaptações, aproximações, contatos, que levem à cooperação e ao estabelecimento de

relações  interpessoais  positivas  e  qualitativas,  que  promovam  trocas  geradoras  de

conhecimentos.

3.1.8 Utilizar estratégias facilitadoras da aprendizagem

Quando diz que o professor é um mediador, Vygotsky (1984) se fundamenta na

categoria da mediação do método dialético. Isso significa que as partes contrárias se

articulam pela mediação. Esta, por sua vez, promove a interação, levando em conta que

nesse processo de transformação há sempre uma mudança qualitativa. Assim, mediar é

criar possibilidades de que um conteúdo desconhecido seja assimilado pelos alunos por

intermédio das estratégias mediadoras de facilitação.

Quando fala em estratégias facilitadoras da aprendizagem, Paulo Freire (2008, p.

69) reafirma todas as competências já trabalhadas neste estudo na construção do “bom

professor”, como conhecer o aluno, o estabelecimento de relações interpessoais e o foco

nos aspectos cognitivos, sem deixar de lado, o social, o afetivo, o emocional:

Não temer os sentimentos, as emoções, os desejos e lidar com eles com o
mesmo respeito com que nos damos a uma prática cognitiva integrada com
eles. Estar advertidos e abertos à compreensão das relações entre os fatos, os
dados, os objetos na compreensão do real. Nada disso pode escapar à tarefa
docente da educadora na “leitura” de sua classe e com que ela testemunha a
seus alunos que sua prática docente não se atém apenas ao ensino mecânico
dos conteúdos.  Mais  ainda, que o necessário ensino desses conteúdos não
pode  prescindir  do  crítico  conhecimento  das  condições  sociais,  culturais,
econômicas do contexto dos educandos. 

Nessa perspectiva de análise, facilitar a aprendizagem significa criar contextos

didático-pedagógicos  capazes  de  gerar  uma  ambientação  favorável  à  aprendizagem.

Assim, se o aluno é trabalhador e se o trabalho por ele desenvolvido é precarizado, o
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bom professor deve questionar o direito ao trabalho digno e trazer textos e discussões

que façam a ponte (mediação) entre o conteúdo da disciplina e as reflexões sobre as

questões  de  cunho social  e  material,  que  estejam afins  com as  condições  sociais  e

históricas dos alunos.

Facilitar a aprendizagem não quer dizer que o professor nivele o conteúdo ao

senso  comum,  ou  mesmo  trate  os  conteúdos  de  maneira  superficial.  Ao  contrário,

significa que ele deverá utilizar recursos extras (vídeos, imagens, material concreto, e

outros),  assim  como  representações,  como  gráficos,  tabelas,  maquetes,  bem  como

material  didático  tradicional  nas  pesquisas,  como artigos,  resenhas,  livros  didáticos,

legislação, documentos e outros (MOYSÉS, 1994).

Por  outro  aspecto,  conforme  analisa  Hernandez  (2005),  é  necessário  que  ele

estimule o aluno a decifrar os conteúdos por meio de estratégias como as trocas com os

colegas, pela via do trabalho em equipe, com roteiro estruturado. Isto deve ser feito

sempre que este professor sugere uma pesquisa, pois, segundo Demo (2009), é comum

os  professores  recomendarem  trabalhos  acadêmicos  que  chegam  aos  alunos  sem

qualquer preocupação por parte do professor em oferecer uma bibliografia sobre o tema,

um roteiro do que deve ser pesquisado ou mesmo uma ficha de acompanhamento, que

faça o processo de avaliação ser transparente, com base em critérios claros. Por essa

razão,  quando  se  fala  na  prática  docente,  tem  que  se  destacar  o  papel  da

contextualização,  que nada  mais  é  do que preparar  um cenário para  introduzir  uma

sequência didática. O contexto pode ser um fato, uma situação fictícia, um caso real,

uma história, um texto, uma notícia de jornal, um problema a ser analisado em todos os

ângulos,  uma  questão  norteadora  que  dará  início  a  um  diálogo,  discussão  ou

problematização. Conforme analisa Libâneo (2002, p. 61), “[...]  ninguém aprende no

vazio”.

Todas essas  questões também dependem diretamente da postura do professor

frente ao conteúdo ministrado. Por isso a importância de planejar a aula,  pensar em

como  introduzir  os  conceitos  e  quais  estratégias  poderão  ser  utilizadas  no

esclarecimento desses conceitos pelas analogias, inferências, comparações, associações,

todas capazes de facilitar a compreensão e o entendimento dos conteúdos do currículo.

3.1.9 Avaliar o processo de ensino e aprendizagem
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Avaliar  no  sentido  da  legislação  educacional  atual  é  acompanhar  o

desenvolvimento qualitativo da progressão do aluno. Um bom professor visualiza os

resultados  da  aprendizagem  dos  alunos  no  processo,  analisando  cada  momento  no

decorrer dessa trajetória, que envolve avanços, recuos, conquistas e retrocessos.

Em  se  tratando  dos  alunos  matriculados  no  PROEJA,  como  analisa  Moura

(2006), é urgente que os professores tenham sensibilidade para perceber que muitos

desses alunos ficaram alguns anos fora da sala de aula e, portanto, não receberam um

ensino  contínuo  e  regular.  Logo,  o  diagnóstico  inicial  deve  observar  possíveis

defasagens e dificuldades, que terão que ser sanadas pelos novos professores. Sobre essa

questão Hoffmann (2001, p. 53) comenta:

O professor  que  busca  avaliar  da  forma  mais  justa  possível  está  sempre
preocupado  em  retomar  os  conteúdos,  refazendo-os  de  forma  diferente.
Muitas vezes, o aluno não consegue aprender determinado conceito, fato ou
atitude  na  primeira  visão,  por  isso  necessita  de  um  esclarecimento,
aprofundamento para alcançar a plena compreensão.

A competência ligada ao feedback, mencionado neste capítulo, colabora para que

o professor reconheça as possíveis defasagens e os descompassos ocorridos no processo

de aprendizagem. O aluno jovem e adulto, em algumas situações, tem vergonha de falar,

de mostrar suas dificuldades e isso faz com que vá carregando conceitos não aprendidos

e conteúdos não totalmente decifrados, que são relevantes pré-requisitos para futuros

saberes. 

A escola, hoje, não é mais o espaço que pune e formata o aluno em um modelo

de  obediência,  ou  mesmo,  tolhe  a  sua  capacidade  criativa.  Como  bem comenta  o

professor Luckesi (2000), a escola do mundo contemporâneo é uma escola cidadã, que

respeita o sujeito aprendente como um ser capaz de crescer e descobrir seu lugar no

mundo.

Paulo Freire (2008, p. 126) traduz as competências do bom professor, quando diz

que todos os seres humanos têm direito ao crescimento como totalidade. É ele quem diz:

Crescer  fisicamente,  normalmente  com  desenvolvimento  orgânico
indispensável; crescer emocionalmente equilibrado; crescer intelectualmente
através da participação em práticas educativas qualitativa e quantitativamente
asseguradas  pelo  Estado;  crescer  no  bom  gosto  diante  do  mundo,  na
superação de todos os obstáculos que proíbem hoje o crescimento integral de
milhões de seres  humanos  espalhados  pelos  diferentes  mundos em que  o
mundo se divide, sobretudo, nesse Terceiro Mundo.
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Ensinar e aprender são ações que fazem parte do cotidiano do bom professor e

para que este profissional da Educação – principalmente o que atua na modalidade da

EJA– possa concretamente ensinar de forma significativa é necessário que a formação

inicial e continuada prepare para o exercício dessas competências. Porém, é preciso um

pouco mais, ou seja, gostar de ensinar e ter prazer em compartilhar seus conhecimentos

de  forma  a  levar  seus  alunos  a  verdadeira  aprendizagem,  a  que  transforma  vida  e

alimenta sonhos.
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CAPÍTULO 4 – BOM PROFESSOR: COMO INVESTIGÁ-LO?

Investigar significa procurar descobrir algo, estudar ou pesquisar um tema de

forma  crítica  e  sistemática.  Investigar  é  mais  do  que  encontrar  respostas  para  os

problemas,  investigar  é  problematizar  os  problemas,  ou  criar  novos  problemas  à

questões e fórmulas prontas. É criar mecanismos profundos e rigorosos para analisar a

realidade social.

Pensando assim, será apresentado neste capítulo o percurso feito até se chegar à

seleção  dos  quatro  professores  do  PROEJA,  considerados  bons  pelos  alunos  e

servidores, que atuam no Curso PROEJA em Eletrotécnica do campus Campos Centro

do IF Fluminense.

4.1 Antes de mais nada: os sentidos de ser professor

A palavra professor tem origem no latim, vem de professus, que significa pessoa

que declara em público ou aquele que afirmou publicamente. Esta palavra, por sua vez,

é derivada do verbo profitare. Este significa afirmar/declarar publicamente e é composto

de  pro,  à  frente  e  fateri,  reconhecer.  Segundo o dicionário Houaiss  (2001,  p.  598),

significa: “[...] pessoa que ensina uma arte, uma ciência, uma técnica, uma disciplina;

quem tem como profissão dar aulas em escola ou universidade; que exerce a função de

ensinar ou tem diploma ou título para exercer essa profissão”. Pode também significar:

“declarar perante um magistrado, fazer uma declaração, manifestar-se; declarar em alto

e bom som, afirmar, assegurar, prometer, protestar, obrigar-se, confessar, mostrar, dar a

conhecer, ensinar, ser professor”8.

São vários significados que convergem em um único sentido: professar é algo

relevante que requer iniciativa, segurança e responsabilidade. Ser professor é assumir

um papel afirmativo e de liderança. A comunicação envolve a maioria dos verbos que o

descrevem, evidenciando que professar não é uma ação introspectiva ou solitária, requer

o outro, direciona-se a alguém. O seu sentido está na existência do aluno.

No sentido  atual,  professor  é  o  profissional  que  ensina,  ministra  disciplinas,

matérias, numa instituição de ensino ou mesmo fora dela, ministrando aulas particulares

de reforço. Porém, quando falamos em saber ensinar disciplinas ou matérias, o que se

pensa  de  imediato  é  na  habilidade  do  professor  em  transmitir  conhecimento  ao

8Disponível em: <http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0033.html>.
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estudante.  Concepção  esta  consolidada  no  período  da  escolástica,  em que  parte  do

conhecimento  das  civilizações  clássicas  são  assumidas  pela  Igreja  como  aquele

conhecimento “certo” a ser transmitido, por gerações e gerações, retratado no filme “O

Nome da Rosa”,  de Umberto  Eco,  no final  do século XIV,  no qual  predominava  a

educação  cristã.  Os  educadores  eram  geralmente  monges  e  eclesiásticos  que

sistematizaram  as  ideias  filosóficas  do  cristianismo.  Eram  os  guardiões  do

conhecimento e influenciaram toda pedagogia católica, da idade média até os nossos

dias (LUZURIAGA, 1990, pp. 89-91). No entanto, ensinar, para Moyses (1994, p. 14), é

uma tarefa complexa que

[...] requer preparo e compromisso; envolvimento e responsabilidade. É algo
que se define pelo engajamento do educador com a causa democrática e se
expressa pelo seu desejo de instrumentalizar política e tecnicamente o seu
aluno, ajudando-o a construir-se como sujeito social. 

Dessa forma, o ato de ensinar não pode ser reduzido a uma perspectiva mecânica

e  descontextualizada,  como  por  séculos  se  manteve,  quando  o  conhecimento

escolarizado era um domínio da Igreja Católica.

O ensino, como define Cunha (2014, p. 22), “[...] é sempre situado, com alunos

reais  em  situações  definidas”.  O  ensino  sofre  interferência  dos  fatores  internos  da

escola, das questões sociais mais amplas que caracterizam uma cultura e um momento

histórico-político.  A  autora  acrescenta  que  não  há  neutralidade  pedagógica,

caracterizando o ensino como ato socialmente localizado. 

O modo de ser e de agir do professor influencia o ambiente escolar que, numa

relação recíproca, também é influenciado pela escola. O professor é, ao mesmo tempo,

determinante e determinado em relação à escola.

A escola é  uma instituição  social  e  o  significado do papel  do professor  não

depende somente dele, mas do valor que a sociedade atribui à escola em determinado

tempo.  A  sociedade  moderna,  historicamente,  por  um  lado  construiu  o  mito  do

professor-sacerdote,  na qual  sua tarefa é quase uma missão religiosa e,  por outro,  o

reducionismo do professor como profissional liberal, trabalhador assalariado que vende

o produto de seu trabalho. Entretanto, essa oposição não reflete o que realmente é ser

um professor. Para Tardif (2007, p. 128), “[...] concretamente, ensinar é desencadear um

programa  de  interações  com  um  grupo  de  alunos,  a  fim  de  atingir  determinados

objetivos educativos relativos à aprendizagem de conhecimentos e à socialização”. 
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O professor é um dos principais agentes do processo educativo, no cotidiano

escolar.  Cabe a ele  a  responsabilidade maior  pela  educação e inserção do aluno no

contexto socioeducativo. Ele não pode ser cúmplice de uma educação que segrega e

exclui aqueles que não se enquadram nos padrões estabelecidos pela escola. Na última

década,  tivemos  alguns  avanços  na  luta  por  uma  educação  mais  igualitária,  com o

aumento do acesso e pelo reconhecimento de que a educação inclusiva é essencial para

o  fortalecimento  da  dignidade  e  exercício  dos  direitos  humanos.  A busca  de  novas

alternativas, conhecimentos e interpretações que sustentem a realização de mudanças

metodológicas  e  organizativas  poderão  beneficiar  todos  os  alunos  que  buscam uma

educação escolar de qualidade.

Nesta pesquisa, o mapeamento e a seleção de publicações sobre o termo “bom

professor” (no título, resumo e palavras-chave) foram realizados no portal de banco de

teses  da  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  (CAPES).

Encontramos um total de 39 produções entre teses de doutorado (3) e dissertação de

mestrado (36), defendidas entre 1988 e 2015. Disponíveis para leitura na Plataforma

Sucupira  estão  as  produções  defendidas  entre  2013  e  2016.  Nesse  caso,  estão

disponíveis oito produções, sendo duas teses de doutorado e seis de mestrado. A busca

se estendeu ao portal <>, no qual foi encontrada uma dissertação de mestrado.

4.2 A Metodologia Análise de Conteúdo

Para análise das perguntas feitas aos alunos e aos servidores,  na pesquisa de

campo, utilizamos a técnica de Análise de Conteúdo, definida por Bardin (2016, p. 48)

como: 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos,  sistemáticos  e  objetivos  de  descrição  do  conteúdo  das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos  relativos  às  condições  de  produção/recepção  [...]  destas
mensagens.

Trata-se  de  uma  metodologia  no  qual  o  investigador  analisa  uma  série  de

documentos  e  dados  para  a  construção  de  conhecimentos,  ideias  e  conceitos.  Essa

análise, conduzindo a descrições sistemáticas tanto qualitativa quanto quantitativa, no

que diz respeito à frequência de sentidos reincidentes, contribui para reinterpretar as
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mensagens e alcançar uma compreensão de seus significados num nível que vai além de

uma leitura comum. 

A Análise de Conteúdo é dividida em: pré-análise e construção de categorias. A

primeira refere-se à organização dos dados, textos e documentos e divide-se em: leitura

“flutuante”9;  escolha  dos  documentos;  formulação  de  hipóteses  e  dos  objetivos;

referenciação  dos  índices  e  a  elaboração  de  indicadores  que  fundamentem  a

interpretação final. 

A leitura é  uma etapa  importante,  pois  é  onde o investigador irá  analisar  os

documentos e dados, além de analisar as mensagens e textos contidos nestes. 

A escolha dos documentos, ou seja, do corpus que, de acordo com Bardin (2016,

p. 126), “[...] é o conjunto de documentos tidos em conta para serem submetidos aos

procedimentos analíticos”, a sua constituição, implica escolhas, seleções e regras, dentre

elas: regra da exaustividade, que consiste em não deixar de fora nenhum dos elementos,

é a não seletividade; a regra da representatividade que se refere à construção da amostra,

desde  que  o  material  a  isso  se  preste;  a  regra  da  homogeneidade,  que  diz  que  os

documentos  devem ser  homogêneos,  obedecendo a  critérios  precisos  de  escolha,  de

técnicas idênticas e indivíduos semelhantes. 

Na  etapa  de  formulação  de  hipóteses  e  dos  objetivos,  entende-se  que  uma

hipótese  é  uma  afirmação  provisória  que  se  pretende  verificar,  recorrendo-se  aos

procedimentos de análise. O objetivo é a finalidade a que se propõe a análise (BARDIN,

2016).

Quanto à referenciação dos índices e a elaboração de indicadores, o índice pode

ser a menção explícita, ou subjacente, de um tema ou mensagem (FRANCO, 2005). Nas

investigações, o tema explicitado passa a ter mais relevância para a análise dos dados

quanto mais frequência tiver. O indicador correspondente será a frequência observada

sobre o tema em questão. 

Uma vez definidas as unidades de análise, procede-se a definição de categorias.

Moraes (1999, p. 4) concebe a metodologia da Análise de Conteúdo como constituída

de cinco etapas: “1 - Preparação das informações; 2 - Unitarização ou transformação do

conteúdo em unidades; 3 - Categorização ou classificação das unidades em categorias; 4

9Para Bardin (2016, p.  126) esta fase  é chamada de leitura flutuante, por analogia com a atitude do
psicanalista. Pouco a pouco, a leitura vai-se tornando mais precisa, em função das hipóteses emergentes,
da projeção  de teorias  adaptadas  sobre o material  e  da possível  aplicação de técnicas com materiais
análogos. 
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- Descrição; e 5 – Interpretação”. Essas etapas se constituíram em um passo a passo da

Análise de Conteúdo desta pesquisa, para facilitar o entendimento de todo o processo. 

As respostas foram submetidas a um processo de preparação, que consiste em:

leitura  do material  coletado  e  codificação  para  possibilitar  sua  identificação.  Foram

preparadas  e  transformadas  em  informações,  seguidas  da  unitarização,  etapa  que

consiste na releitura cuidadosa de todas as respostas para ser definida sua “unidade de

análise”,  que  também  é  denominada  de  “unidade  de  registro”  ou  “unidade  de

significado”. 

A unidade  de  análise  é  o  elemento  unitário  de  conteúdo a  ser  submetido  à

classificação. As unidades podem ser palavras, frases, temas ou o documento em forma

integral. No caso deste estudo, a unidade de análise é a frase. As frases foram sendo

classificadas, agrupadas e categorizadas de acordo com o seu significado e sentido. Para

conhecer a intensidade do aparecimento dos diferentes significados lógicos-semânticos

foi decidido quantificá-los, utilizando-se de frequências absolutas e relativas.

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de

um conjunto por diferenciação seguida por reagrupamento com base em analogias, a

partir de critérios definidos. O critério de categorização pode ser semântico, sintático,

léxico  (classificação  das  palavras  segundo  seu  sentido,  com  emparelhamento  dos

sinônimos  e  dos  sentidos  próximos)  e  expressivo  (por  exemplo,  categorias  que

classificam as diversas perturbações da linguagem) (BARDIN, 2016).

Classificar os elementos em categorias impõe a investigação do que cada um

deles tem em comum com outros. É isso que vai permitir o seu agrupamento, a parte

comum que existe entre eles. A categorização é um processo estruturalista que se divide

em duas etapas: o inventário, que se constitui em isolar os elementos; e a classificação,

que é repartir os elementos e dar uma organização às mensagens.

Os principais requisitos para a criação de boas categorias, segundo Bardin (2016,

p.  149),  são:  a exclusão mútua (condição que estipula que cada elemento não pode

existir  em mais  de  uma divisão,  ou  seja,  um único  princípio  de  classificação  deve

orientar sua organização. O princípio da exclusão mútua depende da homogeneidade

das categorias); a pertinência (quando a categoria está adaptada, adequada ao material

de análise escolhido e quando pertence ao quadro teórico definido); a objetividade e

fidelidade  (as  diferentes  partes  de  um  mesmo  material,  ao  qual  se  aplica  uma

determinada matriz de categorias, devem ser codificadas da mesma maneira, mesmo

quando  submetidas  a  várias  análises);  e,  por  último,  a  produtividade  (consiste  em
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fornecer resultados férteis em índices de inferências, em hipóteses novas e em dados

relevantes para o aprofundamento de teorias, para a orientação de uma prática crítica,

construtiva e transformadora). 

As  orientações  de  Babbie  (1999)  foram utilizadas  na  construção  de  tabelas,

como por exemplo, para a exploração detalhada das respostas. Faz sentido examinar

separadamente  as  respostas  dos  alunos  e  dos  servidores  da  pesquisa.  Uma  razão

frequente na descrição de subgrupos é a comparação. Para Babbie (1999, p. 345), 

[...] na maioria dos casos, comparações são motivadas por curiosidade ociosa.
Tipicamente,  a  comparação  se baseia  na  expectativa  de que a variável  de
estratificação  terá  alguma  forma  de  efeito  causal  sobre  a  variável  de
descrição. [...] sempre se a análise for motivada por expectativas, entramos
no domínio da explicação em vez da descrição.

Com essa  orientação,  nas  vezes  em que  o  tratamento  percentual  dos  dados

apresentava algum “estranhamento”, o recurso de isolar a variável foi utilizado.

Babbie (1999) orienta também sobre a fusão de categorias de respostas, sempre

que a quantidade destas possa dificultar uma leitura aos dados, desviando o olhar do

pesquisador.  Babbie  (1999)  apresenta,  como  exemplo,  uma  tabela  com  os  dados

coletados em uma pesquisa multinacional de opinião pública, elaborada pelo New York

Times, CBS News e Herald Tribune, em 1985, sobre atitudes gerais de como as Nações

Unidas davam conta do seu trabalho.
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Tabela 2 – Reprodução da Tabela 14-2 - sobre atitude com relação às Nações Unidas: Como a
ONU está resolvendo os problemas que ela tem que enfrentar?

   
Fonte: Babbie, 2005, p. 346.

Babbie (1999, p. 346) mostra que a apresentação dos dados na Tabela 2 pode

levar o pesquisador a um erro comum:

[...] suponha que você tenha lido apressadamente a segunda coluna da tabela
14-2 e notado que a Inglaterra tem uma avaliação um pouco pior do trabalho
da ONU do que os Estados Unidos, a Alemanha e a França. Você pode sentir-
se obrigado a elaborar uma explicação sobre o doloroso declínio da outrora
digna  e  poderosa  Inglaterra.  Então,  tendo  alardeado  sua  “teoria”,  alguém
pode mostrar-lhe uma leitura apropriada dos dados mostra que a Inglaterra
não é menos positiva em sua avaliação do que as outras nações europeias.

Como demonstra Babbie  (2005,  p.  347),  as  categorias  fundidas  na Tabela 3,

permitem uma leitura mais fácil das porcentagens dos países, mostrando aqueles que

dizem que a ONU faz um trabalho pelo menos bom.

Os  Estados  Unidos  agora  são  os  mais  positivos;  Alemanha,  Inglaterra  e
França são quase indistinguíveis uma da outra; o Japão fica sozinho em sua
avaliação bastante negativa. Apesar das conclusões a serem tiradas agora não
diferirem radicalmente  das  que  poderíamos  ter  tirado  a  partir  da  segunda
linha da tabela 14-2, vemos que a Inglaterra agora parece relativamente mais
positiva.
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Tabela 3 – Reprodução da Tabela 14-3 sobre atitude com relação às Nações Unidas: “Como a
ONU está resolvendo os problemas que ela tem que enfrentar?

Fonte: Babbie, 2005, p. 346.

Babbie (2005, p. 346) conclui que “Este não é um risco hipotético”. Ele ocorre

com frequência, mas é possível evitá-lo fundindo categorias de respostas quando for o

caso. Nesse sentido, a fusão de categorias foi um recurso usado nesta pesquisa sempre

que surgiram situações semelhantes às mencionadas pelo autor.

A partir do que foi demonstrado, a Análise de Conteúdo de Bardin (1999) e as

orientações  de  fusão  de  categorias  de  Babbie  (2005)  compõem  a  arquitetura

metodológica utilizada nesta pesquisa.

4.3 A seleção dos considerados “bons professores”

Para  a  realização  deste  estudo  foi  desenvolvida  uma  pesquisa  descritiva

exploratória de natureza qualitativa, que tem por objetivo verificar quem são e por que

são considerados bons os professores em sua atuação profissional, na perspectiva dos

alunos com matrículas no Curso Técnico em Eletrotécnica na modalidade de Educação

de Jovens e Adultos e dos servidores que atuam nessa modalidade, no Instituto Federal

Fluminense do campus Campos Centro.

O curso,  chamado de PROEJA Eletrotécnica no  campus,  possui  em sua base

curricular trinta e três disciplinas técnicas e treze da educação básica do ensino médio.

Possui  carga  horária  total  de  2.407  horas,  divididas  em  seis  semestres,  com

integralização em três anos letivos.
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Atualmente,  o  Plano  de  Curso  está  sendo  modificado  e  já  foi  implantado  o

sistema anual em detrimento do semestral. Dessa forma, em 2015, o curso PROEJA

Eletrotécnica, no segundo semestre, tinha cinco turmas, uma de primeiro ano anual e as

demais semestrais, com mais de sessenta alunos frequentando o curso, distribuídos da

seguinte forma: vinte no primeiro ano; onze no terceiro período; dez no quarto período;

onze no quinto período e dez no sexto período; e trinta e quatro professores no quadro

de horários.

O curso possui um coordenador que também é professor de uma das disciplinas

técnicas do curso técnico diurno em Eletrotécnica. Ele se responsabilizou por organizar

a mudança curricular por não concordar que o curso PROEJA tenha a mesma proposta

do curso técnico diurno, visto que esta não está apropriada aos alunos do PROEJA e

nem contempla as orientações do Documento Base PROEJA, dentre outros motivos.

Será apresentado, neste capítulo, o caminho percorrido para se chegar à seleção

dos professores considerados bons pelos alunos e servidores que atuam no PROEJA.

Dentre  eles,  estão  os  quatro  professores  que  se  disponibilizaram  a  participar  das

entrevistas, das conversas e que permitiram a observação de suas aulas como forma de

contribuir para a pesquisa.

O enfoque metodológico é qualitativo pela complexidade do objeto de estudo e

por permitir transitar entre a teoria e a prática no desenrolar do trabalho. Dessa forma, o

seu fazer será construído nas idas e vindas entre esses dois polos, ao mesmo tempo em

que será construído o saber sobre o objeto de estudo. Acreditamos que a abordagem

qualitativa da pesquisa permite que a investigação seja vista como um processo vivo,

em movimento, em que se privilegia a compreensão dos sujeitos sob o ponto de vista

destes (BOGDAN; BIKLEN, 1994).

Entretanto,  o  arcabouço  metodológico  tem  como  referência  a  metodologia

utilizada na pesquisa “O Desafio de Saber Ensinar”, de Lúcia Moysés. O seu método de

“realização do trabalho de campo” nos serviu de guia (1994, pp. 53-58) e o descrevemos

a seguir:

O primeiro desafio foi o estabelecimento de critérios para traçar o perfil do
“bom professor”.
1- O professor deve ser reconhecido como sendo “ótimo” por várias pessoas
dos  extratos  consultados:  alunos  e  servidores  (professores  e  técnicos
administrativos)
2- O índice de aprovação de sua turma no ano anterior deve ser superior a
80%.
3- O  professor  deve  pautar  o  processo  ensino/aprendizagem de  forma  a
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priorizar a compreensão e a formação do espírito crítico de seus alunos.

Para a coleta de dados sobre o “bom professor” foi utilizada uma enquete com

duas questões abertas: “Quem você considera um ‘bom professor’ do PROEJA?” e “Por

quê?”.  A  utilização  de  duas  questões  abertas  se  deu  pelo  fato  de  privilegiar  a

espontaneidade na resposta, dado o caráter exploratório do estudo.

As  perguntas  foram distribuídas nas  cinco  salas  de aula,  com os alunos que

estavam presentes no dia da aplicação, totalizando quarenta e nove respostas. Foram

necessários  cinco dias  distintos  para aplicação,  em aproximadamente um mês e em

algumas  turmas  os  alunos  demoraram  mais  tempo  para  responder,  como  o  quinto

período, por exemplo. Neste, os alunos solicitaram mais tempo para responder porque

queriam lembrar os nomes dos professores que, segundo eles,  eram muitos e vários

eram muito bons. Alguns alunos escreveram mais de um nome, pois não conseguiram

optar  entre  um  e  outro.  Oito  servidores  e  quarenta  e  nove  alunos  responderam  às

perguntas, totalizando cinquenta e sete respostas. Os servidores citaram, cada um, um

único professor.

Dos trinta e quatro professores que integravam o quadro de horário do PROEJA,

no segundo semestre de 2015, foram selecionados vinte professores pelos alunos e oito

professores pelos servidores, sendo três deles comuns aos dois, perfazendo um total de

vinte e cinco professores citados e caracterizados. As respostas foram objetos de Análise

de Conteúdo e serão expostas a seguir.
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Tabela 4 – Relação dos bons professores pelos alunos e servidores em ordem numérica
crescente de escolhas

Identificação dos Profs.
por quantidade de escolhas

Disciplinas QT 
Alunos

QT 
Servidores

TOTAL
de

Escolhas
BP1 Português A 9 1 10

BP2 Física A 9 9

BP3 Eletrônica Digital A 7 7

BP4 Química 7 7

BP5 Máquinas elétricas 5 1 6

BP6 História 6 6

BP7 Instalações MT 5 5

BP8 Português B 5 5

BP9 Eletroeletrônica A 3 1 4

BP10 Sociologia 3 3

BP11 Sistema de Geração 3 3

BP12 Eletrotécnica A 3 3

BP13 Filosofia 2 2

BP14 Matemática A 2 2

BP15 Eletrotécnica B 2 2

BP16 Eletrotécnica C 2 2

BP17 Física B 1 1

BP18 Matemática B 1 1

BP19 Física C 1 1

BP20 Inglês A 1 1

BP21 Eletrônica Industrial 1 1

BP22 Eletrotécnica/Comando 1 1

BP23 Inglês B 1 1

BP24 Eletrônica Digital B 1 1

BP25 Eletrônica 1 1

TOTAL 77 8 85

Fonte: elaborada pela pesquisadora.

Considerando a Tabela 4, podemos observar que vinte e cinco professores, no

total, foram citados por quarenta e nove alunos, sendo que alguns alunos citaram mais

de um professor, totalizando setenta e sete referências e oito servidores escolheram oito

professores, perfazendo um total de oitenta e cinco referências ao bom professor.



64

Dos  vinte  e  cinco  considerados  bons  professores,  treze  são  das  disciplinas

propedêuticas (ciências humanas, sociais, exatas e naturais) e doze disciplinas da área

técnica.

Tabela 5 – Divisão por disciplinas dos considerados bons professores
ITENS DISCIPLINAS

Escolhas feitas... Propedêuticas Técnicas
...só por alunos. 11 6
por alunos e servidores. 1 2
...só por servidores 1 4

TOTAL 13 12
Fonte: elaborada pela pesquisadora.

A Tabela 5 mostra que para os alunos os “bons professores” estão concentrados

nas disciplinas propedêuticas, quase o dobro das disciplinas técnicas. Já os servidores

mostram suas preferências pelos professores da área técnica, exatamente o triplo.

Entretanto,  se  a  observação recair  apenas  sobre  as  disciplinas  propedêuticas,

classificadas por grandes áreas de conhecimento – Ciências Humanas/Sociais e Ciências

Naturais/Exatas – encontramos um equilíbrio, conforme Tabela 6.

Tabela 6 – Divisão das disciplinas propedêuticas em áreas de conhecimento
ITENS DISCIPLINAS PROPEDÊUTICAS

Escolhas feitas... Ciências Humanas/Sociais Ciências Naturais/Exatas
...só por alunos. 5 6
por alunos e servidores. 1 -
...só por servidores. 1 -

TOTAL 7 6
Fonte: elaborada pela pesquisadora.

Das 13 disciplinas propedêuticas, sete são das Ciências Humanas Sociais e seis

das  Ciências  Naturais  e  Exatas.  Essa  distribuição,  basicamente  equitativa  em

modalidades de educação e áreas de conhecimento, revela que as escolhas do “bom

professor”, para os alunos, não se baseiam nesses critérios.

Esse  equilíbrio  pode  ser  observado  também  quando  comparamos  os  dois

professores mais citados das disciplinas denominadas propedêuticas: Português e Física.

Em seguida,  está  um professor  da  disciplina  técnica,  Eletrônica  Digital  e  outro  da

disciplina básica Química. Foi feito um primeiro contato com esses quatro professores –

denominados  aqui  como  BP1,  BP2,  BP3  e  BP4  –  por  telefone,  para  marcar  uma

conversa face a face. Todos se mostraram favoráveis ao encontro, no qual foram tratadas
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as etapas seguintes: entrevistas, conversas e observações de algumas aulas, que serão

detalhadas no próximo capítulo. O professor BP2 (Física) não estava ministrando aula

no  PROEJA no  semestre,  e  a  observação  das  aulas  dele  foi  realizada  no  curso  de

Eletrotécnica  regular  diurno.  A professora  BP4  (Química),  no  período  da  pesquisa,

estava atuando somente no ensino superior, dessa forma, ela participou apenas da etapa

da entrevista. Decidiu-se, então, convidar outro professor para participar da pesquisa.

Algumas questões, como por exemplo, o tempo da pesquisa de campo e o calendário

escolar  do  IF  Fluminense,  limitaram  o  número  de  professores  e  de  aulas  a  serem

observadas: quatro. 

Foi feito um contato com a professora BP5 (Máquinas Elétricas), que se dispôs a

marcar a entrevista, porém ela solicitou afastamento de suas funções por motivos de

doença. Tentou-se entrar em contato com o próximo, o professor BP6 (História), porém,

não  houve respostas  aos  e-mails  enviados  e  pessoalmente  não foi  possível  nenhum

contato com o professor, por motivo de horário. O professor BP7 (Instalações elétricas)

era o próximo e, logo no primeiro contato, aceitou participar dos encontros de conversa,

entrevista e observação de aula. Essa etapa será tratada no capítulo 6. 

4.4 Os procedimentos, a pré-análise e a criação de categorias

Após  a  coleta  de  dados,  com  o  recurso  de  duas  perguntas  –  “Quem  você

considera  um  bom  professor?  Por  quê?”  –  passamos  à  construção  da  Análise  de

Conteúdo sobre os motivos das escolhas feitas pelos estudantes.
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4.4.1 Primeiro nível de análise: ordenação das respostas por professor 

A partir  das  respostas  obtidas,  foram  construídos  quadros  ilustrativos  para

facilitar  os  procedimentos  de  agrupamento,  classificações  e  de  pré-análise,

procedimentos estes, vistos como indispensáveis e fundamentais para auxiliar a criação

de categorias e a efetiva possibilidade de inferir, analisar e interpretar os dados a serem

submetidos à análise de conteúdo.

As Tabelas 7-22 são as respostas dos alunos e servidores às questões: “quem

você considera um bom professor?” e “Por quê?” 

As respostas foram registradas pelos nomes dos mais citados, substituídas por

BP  -  Bom  Professor,  seguidos  dos  números,  segundo  ordem  decrescente  e  pelas

disciplinas que lecionam.

Tabela 7 – Relação de respostas que designam “bom professor” o de Português A
          Prof BP 1 – disciplina: Português A – total: 10 respostas

1 Ela consegue identificar e corrigir as deficiências do aluno
2 Dá total assistência aos alunos se tratando de passar o conteúdo de forma clara
3 Ensina muito bem, muito atenciosa e boa didática
4 Tem bastante paciência, pois nós somos trabalhadores, ensina bem e são super-humanos
5 Se preocupa em saber se aprendemos
6 Ensina muito bem
7 Excelente, gosta de ensinar, explica muito bem e luta pelos alunos do Proeja, enquanto 

muitos professores não gostam do proeja
8 São profissionais que tem vontade de ensinar, de aprender com as dificuldades dos 

alunos e tem paciência com cada um
9 Pela paciência e boa vontade de ensinar

10 Por conhecer a proposta e o perfil  dos alunos desta  modalidade e com sensibilidade
bastante para motivá-los em suas aulas.

Fonte: elaborada pela pesquisadora.

O professor de Português A foi  o mais citado por alunos e servidores.  Pelas

respostas, podemos perceber sua identificação com os sujeitos do PROEJA, quando a

palavra  aluno(s)  aparece  em  cinco  das  dez  respostas  e  outras  referências  como:

“trabalhadores”;  “dessa  modalidade”.  Também é  possível  perceber  seu  engajamento

político na sua “luta pelos alunos do PROEJA”. Paciência é outra palavra recorrente na

fala dos alunos, indicando a relevância dessa característica ao “bom professor”.
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Tabela 8 – Relação de respostas que designam “bom professor” o de Física A
Prof BP 2 – disciplina: Física A – total: 9 respostas 

1 Tem boa vontade de explicar
2 Explicam bem, com atenção. Se precisar volta a matéria e explica de novo, abre espaço 

para perguntas.
3 É muito interativo com os alunos
4 Conhece o que está fazendo, tem paciência para explicar até a gente entender
5 Explica bem e tem uma boa expressão
6 “bom professor”, tem postura, bom diálogo e explica bem
7 Explica bem, tem paciência, gosta do que faz
8 É uma pessoa amigável, um bom professor
9 Explica bem a matéria, tem paciência para repetir, respeitador e boa gente

Fonte: elaborada pela pesquisadora.

O professor  de  Física  A “explica  bem”.  Isso  está  escrito  em sete  das  nove

respostas dos alunos. Podemos perceber que ele utiliza a aula expositiva dialogada e que

interage muito bem com a disciplina e com os alunos, sendo considerado boa gente, um

amigo, que escuta e conversa. A paciência foi também citada três vezes pelos alunos

como algo essencial ao bom professor.

Tabela 9 – Relação de respostas que designam “bom professor” de Eletrônica Digital A
Prof BP 3 – disciplina: Eletrônica Digital A– total: 7 respostas

1 Explicam bem, com atenção. Se precisar volta a matéria e explica de novo, abre espaço 
para perguntas

2 Muito bom professor
3 Tem bastante paciência, pois nós somos trabalhadores, ensina bem e são super-humanos

4 Disposto a ensinar em qualquer momento
5 Explica muito bem
6 Sabe passar a informação, mesmo quando o aluno tem dificuldade, não desiste do aluno 
7 Explica bem a matéria

Fonte: elaborada pela pesquisadora.

Explica/ensina bem, citado por seis alunos, também é característica marcante do

professor de Eletrônica Digital A. Podemos observar, pelas respostas, que a mediação

entre  o  conteúdo a  ser  ensinado  e  o  aluno  é  bem executado  por  esse  professor  da

disciplina técnica, que consegue explicar mesmo quando o aluno apresenta dificuldade

em aprender. Ele é compreensivo e se coloca no lugar do aluno. Tem disposição para

ensinar e tem como compromisso político educacional, não desistir do aluno,
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Tabela 10 – Relação de respostas que designam “bom professor” o de Química
Prof BP 4 – disciplina: Química A – total: 7 respostas

1 Consigo entender a matéria, quando não entendo ela  explica de novo, apesar de não
gostar de Química, ela faz a aula ser boa

2 Ela tem o certo e sabe das necessidades dos alunos
3 Ótima, explica o conteúdo de forma rápida, é clara, espontânea e bem humorada
4 Se interessa em ensinar, não liga de repetir para que entendamos
5 Tem uma dinâmica de aula muito legal
6 Ela explica muito bem, a gente entende a matéria
7 São profissionais  que tem vontade de  ensinar,  de  aprender com as  dificuldades  dos

alunos e tem paciência com cada um
Fonte: elaborada pela pesquisadora.

A professora de Química A tem uma dinâmica de aula interessante que prende a

atenção do aluno e que faz a aula ficar boa, mesmo para quem não gosta de Química.

Também é espontânea e bem humorada, contribuindo com otimismo para o bom clima

da sala de aula.

Tabela 11 – Relação de respostas que designam “bom professor” o de Máquinas
Elétricas

Prof BP 5 – disciplina: Máquinas Elétricas – 6 respostas 
1 Devido ao modo de explicação e pelo autoconhecimento adquirido
2 Apesar de obter um vasto conhecimento, sempre nos demonstra o desejo de fazer-nos

aprender a fundo, apesar de ser proeja
3 Dedicadas para explicar e compreender nossa rotina diária. Com a ajuda e o incentivo

delas, estou no V Módulo.
4 Domina a matéria, muito boa no quesito humanidade, envolve o aluno motivando-o da

importância do estudo para a vida.
5 Tem muito interesse nos alunos
6 Excelente didática para introdução dos conteúdos básicos sobre eletricidade. Paciente

para atendimento aos alunos em geral e em especial ao público do proeja.
Fonte: elaborada pela pesquisadora.

A professora  de  Máquinas  Elétricas,  segundo  os  alunos  e  servidores,  possui

muito conhecimento sobre o conteúdo que leciona, deseja que o aluno aprenda e lhes

motiva para os estudos, compreendendo a rotina diária do aluno trabalhador.
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Tabela 12 – Relação de respostas que designam “bom professor” o de História
Prof BP 6 – disciplina História – 6 respostas

1 Bom professor, tem postura, bom diálogo e explica bem
2 Excelente, tem uma humildade que poucos têm
3 Explica bem
4 Explicam bem, com atenção. Se precisar volta a matéria e explica de novo, abre espaço 

para perguntas
5 É um dos professores mais inteligente que tive oportunidade de conhecer
6 Tem muito interesse nos alunos

Fonte: elaborada pela pesquisadora.

O professor de história explica bem, fazendo uma boa mediação pedagógica.

Aliado  a  isso,  é  inteligente,  humilde,  mantém  um  bom  diálogo  com  os  alunos,

demonstrando interesse por eles e isso é essencial para elevar a autoestima deles.

Tabela 13 – Relação de respostas que designam “bom professor” o de Instalações e
Medidas Térmicas

Prof BP 7 – disciplina: Instalações e Medidas Térmicas – 5 respostas
1 Tem paciência com os alunos
2 Ensina com dedicação e empenho
3 Explica muito bem, é muito calmo e centrado
4 Ótimo modo de ensinar, grande conhecedor da área de subestações, que eu tenho muito 

interesse
5 Além de ter conhecimento é serumano

Fonte: elaborada pela pesquisadora.

Ser dedicado, empenhado, calmo, paciente e humano são características citadas

pelos alunos para o professor de Instalações e Medidas Térmicas, que tem uma ótima

maneira de ensinar sua disciplina, aliando sua experiência profissional na área técnica,

sua experiência docente e suas características pessoais.

 
Tabela 14 – Relação de respostas que designam “bom professor” o de Português B

Prof BP 8 – disciplina: Português B – 5 respostas 
1 Muito boa 
2 Boa professora e boa amiga dos alunos
3 Ela me pegou colando
4 Atenciosa, tem dom para ensinar, tenta se colocar no nível do aluno 
5 Tem muito interesse nos alunos

Fonte: elaborada pela pesquisadora.

A docente de Português B é boa professora e boa amiga dos alunos. É atenciosa,

tem  dom  para  ensinar,  interessada  nos  alunos,  coloca-se  próxima  a  eles.  Por  ser

acessível, torna-se referência para seus alunos.

Tabela 15 – Relação de respostas que designam “bom professor” o de Eletrotécnica A
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Prof BP 9 – disciplina: Eletrotécnica A – 4 respostas
1 Muito bom
2 Tem conhecimento é “serumano”
3 Tem muito interesse nos alunos
4 Aplicado e formado na área de educação para jovens e adultos

Fonte: elaborada pela pesquisadora.

O professor de Eletrotécnica A, segundo os servidores, é aplicado e formado na

área de EJA. Essa avaliação, feita por seus pares, demonstra que há um reconhecimento

institucional pelo docente que está em constante aperfeiçoamento de suas funções e que

busca aprender mais sobre sua profissão.  Segundo os alunos,  ele é  muito bom, tem

conhecimento da matéria, é humano e se interessa pelo aluno. 

Tabela 16 – Relação de respostas que designam “bom professor” o de Sociologia
Prof BP 10 – disciplina: Sociologia – 3 respostas

1 Interage com os alunos
2 Aulas ótimas, ajuda a entender muitas coisas que ocorrem no dia a dia do nosso país
3 Tem muito interesse nos alunos

Fonte: elaborada pela pesquisadora.

Segundo  os  alunos,  o  professor  de  Sociologia  dá  ótimas  aulas,  que  ajuda  a

entender  as  coisas  que  ocorrem no  país,  traz  a  matéria  para  a  realidade  do  aluno,

ensinando a pensar criticamente. Interage bem com os alunos e demonstra ter muito

interesse neles.

Tabela 17 – Relação de respostas que designam “bom professor” o de Sistema de
Geração

Prof BP 11 – disciplina: Sistema de Geração – 3 respostas 
1 Tem conhecimento é “serumano”
2 Excelente maneira de ensinar e o carisma para com todos
3 Atuou bastante na área teórico e prática, na minha área de trabalho

Fonte: elaborada pela pesquisadora.

O professor de Sistema de Geração é carismático, humano, tem conhecimento e

uma excelente  maneira  de ensinar.  Faz-se ouvir  e  influencia positivamente  o aluno,

estimulando-os para os estudos.
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Tabela 18 – Relação de respostas que designam “bom professor” o de Eletrotécnica B
Prof BP 12 – disciplina: Eletrotécnica B – 2 respostas

1 Profissional atuante que incentivou o lado pessoal e profissional
2 É o que mais se identifica com o proeja, tem perfil para atuar com o aluno trabalhador

Fonte: elaborada pela pesquisadora.

O professor da disciplina Eletrotécnica B foi escolhido pelos alunos por ser um

profissional atuante, que incentiva o aluno tanto no lado pessoal quanto no profissional,

identifica-se muito com o PROEJA e tem perfil para lidar com o aluno trabalhador.

Tabela 19 – Relação de respostas que designam “bom professor” o de Filosofia
Prof BP 13 – disciplina: Fiolosofia – 2 respostas 

1 Explicam bem, com atenção. Se precisar volta a matéria e explica de novo, abre espaço 
para perguntas

2 Explica bem, tem paciência
Fonte: elaborada pela pesquisadora.

Explicar bem foi unanimidade para a professora de Filosofia, que também tem

paciência e abre espaço para o aluno perguntar, estimulando-o a ser questionador. 

Tabela 20 – Relação de respostas que designam “bom professor” o Matemática A
Prof BP 14 – disciplina: Matemática A – 2 respostas

1 Boa professora que se dedica em ensinar seus alunos
2 Explica muito bem

Fonte: elaborada pela pesquisadora.

A docente de Matemática A, é uma boa professora, explica bem a matéria e

ensina  com dedicação.  Dessa  forma,  estimula  o  aluno  a  ser  também  dedicado  aos

estudos.

 

Tabela 21 – Relação de respostas que designam “bom professor” o de Eletrotécnica C
Prof BP 15 – disciplina: Eletrotécnica C – 2 respostas 

1 Muito atento, extrovertido e explica de uma maneira simples
2 Atencioso, exigente, explica bem. Passa o conteúdo de qualidade, passa o mesmo que 

passa para o diurno, mesmo que seja puxado para nós, para mim é importante que nós 
aprendamos isso

Fonte: elaborada pela pesquisadora.

O professor de Eletrotécnica C é muito atencioso,  explica bem e de maneira

simples. É extrovertido, mas exigente na qualidade do ensino.
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Tabela 22 – Relação de respostas que designam “bom professor” 10 professores que
tiveram apenas uma escolha

BP16 Eletrotécnica D Sempre  disposto  a  ajudar,  considero  essa  uma  grande
característica  para  um bom professor.  Sempre  revisava  as
matérias  que  nem eram da  ementa  dele,  só  para  ajudar  a
turma

BP17 Física B Tem conhecimento é “serumano”
BP18 Matemática B Tem conhecimento é “serumano”
BP19 Física C Dedicadas para explicar e compreender nossa rotina diária.

Com a ajuda e o incentivo delas, estou no V Módulo
BP20 Inglês Tem muito interesse no aluno
BP21 Eletrotécnica E/

Instrumentação
Possui perfil para trabalhar com a clientela do Proeja (alunos
trabalhadores que possuem pouco tempo para estudo e muitos
deles  estavam afastados da escola).  Além de ser  assídua  e
extremamente comprometida com o trabalho

BP22 Comandos  e
Proteção

Domínio  do  conteúdo  e  facilidade  bem  interessante  em
perceber e interceder nas dúvidas nas aulas práticas em seu
laboratório (Comando e proteção)

BP23 Eletrotécnica F/
Eletrônica

Responsável  com  sua  disciplina  e  transmite,  segundo  os
alunos, o conteúdo com clareza

BP24 Eletrotécnica G Acolhe os alunos, conquista-os e ensina
BP25 Eletrotécnica H/

Instrumentação
Sabe lidar com a turma passando seu conhecimento de forma
clara,  coerente  e  coesa,  prendendo  a  atenção  do  aluno  à
disciplina,  além  de  estimular  o  aluno  a  praticar  o  que
aprendeu na teoria.

 Fonte: elaborada pela pesquisadora.

Pode-se observar, nas Tabelas 7-22, que os professores citados têm disposição

para  ajudar;  para  fazer  revisão  do  conteúdo;  é  humano no  trato  com o  aluno;  tem

conhecimento  e  explica  com  dedicação.  Também  se  interessa  e  incentiva  o  aluno;

compreende a sua rotina  diária;  é  responsável;  lida  bem com a  turma;  ensina bem,

prendendo a atenção do aluno, também estimula a praticar o que aprendeu. 

Mas,  como  organizar  tais  motivos,  sem  cairmos  no  senso  comum  de

ranqueamento dos professores? Pensar o ser “bom professor” não se trata de encontrar

quem são os melhores por parte dos estudantes, mas como estes reconhecem o que vem

a  ser  um  “bom  professor”.  Para  tanto,  construímos  o  segundo  nível  de  análise,

apresentado a seguir.
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4.4.2  Segundo  nível  de  análise:  primeira  classificação  semântica  dos  motivos

(preparação para categorização)

As  respostas  dos  alunos  e  servidores  foram  submetidas  a  um  processo  de

preparação, que consistiu em: leitura do material coletado e codificação para possibilitar

sua identificação. Denominamos essa preparação de primeiro nível de categorização,

para o qual elaboramos as tabelas a seguir, que explicitam as categorias criadas e alguns

de  seus  indicadores  ilustrativos.  Para  uma  melhor  compreensão  do  procedimento

adotado, mostraremos inicialmente a Tabela 23. Nela, temos um total de 169 motivos

explicitados,  subdivididos em 10 categorias,  as quais  apresentamos sinteticamente  a

seguir:

Tabela 23 – Síntese dos motivos
nº Motivos explicitados Quant

1 Relacionados às situações de atenção e cuidado com o aluno 43
2 Relacionados aos adjetivos avaliativos e controle da aula pelo professor 37
3 Relacionados aos adjetivos do professor em ser simpático e bem-humorado 19
4 Relacionados ao professor tomar conta da aprendizagem do aluno 16
5 Relacionados ao domínio do conhecimento pelo professor 16
6 Relacionados a disposição e a vontade de ensinar do professor 10
7 Relacionados a situações de normas do professor 10
8 Relacionados ao professor conhecer a EJA e ter formação na EJA 9
9 Relacionados ao professor interagir com o aluno e a se colocar no mesmo nível 8

10 Outros 1
Total 169

Fonte: elaborada pela pesquisadora.

Da mesma forma que não pretendemos ranquear  os professores  considerados

bons pelos alunos, também não nos interessa ranquear os motivos mais citados, como o

primeiro  e  o  segundo  na  Tabela  23.  Embora  confirmem informação  a  respeito  dos

motivos, é necessário ir  além para não cair no risco mencionado por Babbie (2005)

quanto a desconsiderar o processo de fusão das categorias no processo de análise. As

Tabelas 24-34 explicitam as categorias criadas.
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Tabela 24 – Distribuição dos motivos explicitados pelos alunos para justificar o porquê da
escolha do “bom professor” relacionado às situações de atenção e cuidado com o aluno

n. MOTIVOS EXPLICITADOS Frequência %
1- Termos relacionados às situações de atenção e cuidado 
com o aluno (modos de ser, traços de personalidade)

1   Professor paciente                                                                          11 6,50
2 Super humano 8 4,73
3 Se interessa 7 4,14
4 Incentiva 4 2,36
5 Atencioso 3 1,77
6 Entende o aluno 2 1,18
7 Compreende 2 1,18
8 Calmo 1 0,59
9 Atento 1 0,59
10 Lida bem 1 0,59
11 Acolhe 1 0,59
12 Conquista 1 0,59
13 Se sensibiliza 1 0,59

TOTAL 43 25,44
Fonte: elaborada pela pesquisadora.

Os  motivos  para  o  professor  ser  considerado  bom  estão  relacionados,  em

primeiro lugar, às situações de atenção e cuidado com o aluno (Tabela 24). Segundo

Almeida  (2001),  a  aprendizagem se  dá também por empatia,  dessa  forma,  aspectos

afetivos  permeiam todas  as  manifestações  do  conhecimento.  O  ato  de  ser  paciente

também  pode  significar  perseverante,  tranquilo,  qualidades  do  “bom  professor”,

necessárias  aos  alunos  do  PROEJA,  que  têm  uma  trajetória  escolar  marcada  por

interrupções, e a retomada aos estudos requer em si mesmo maior esforço. 

Tabela 25 – Distribuição dos motivos explicitados pelos alunos para justificar o porquê da
escolha do bom professor relacionados aos adjetivos avaliativos e controle da aula

MOTIVOS EXPLICITADOS Frequência %
2- Termos relacionados aos adjetivos avaliativos e controle 
da aula pelo professor (qualidade técnica e didática)

1 Explica bem 18 10,65
2 Ensina bem 5 2,95
3 Explica com clareza 3 1,77
4 Explica com atenção 3 1,77
5 Boa didática 2 1,18
6 Excelente didática 2 1,18
7 Explica de forma simples 1 0,59
8 Explica com coerência e coesão 1 0,59
9 Prende a atenção do aluno 1 0,59
10 Ótima aula 1 0,59

TOTAL 37 21,89
Fonte: elaborada pela pesquisadora.
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Em seguida, estão os motivos relacionados aos adjetivos avaliativos e controle

da aula pelo professor. Explicar bem a matéria é o motivo essencial para se constituir

um bom professor (Tabela 25). 

Pode-se  perceber,  também,  a  valorização da  aula  expositiva  pelos  alunos  do

PROEJA. A aula expositiva já foi muito criticada e até malvista por muitos educadores,

por  ser  uma representação  de  um ensino  diretivo  e  tradicional,  que  tem a  base  na

transmissão do conhecimento do professor. Porém, essa estratégia de ensino, se bem

planejada e realizada pelo professor, pode ser o melhor meio de ensinar determinado

conteúdo. Paulo Freire (1997, p. 96) diz que “[...] o bom educador é o que consegue,

enquanto  fala,  trazer  o  aluno  até  a  intimidade  do  movimento  de  seu  pensamento”.

Alguns  aspectos  devem  ser  levados  em  conta,  ao  se  planejar  a  aula,  como  os

conhecimentos prévios do aluno, relacionar os conteúdos ao cotidiano, problematizá-

los, sistematizá-los, tornar a aprendizagem significativa para que a aula expositiva se

distancie  do  modelo  tradicional  baseado na  memorização  e,  como diz  Vasconcellos

(1992), na formação do homem passivo e não-crítico e se aproxime da aula expositiva

dialogada, no qual o que está sendo apresentado faz sentido e mobiliza o conhecimento.

Tabela 26 – Distribuição dos motivos explicitados pelos alunos para justificar o porquê da
escolha do bom professor relacionados aos adjetivos do professor ser carismático

MOTIVOS EXPLICITADOS Frequência %
3 - Termos relacionados aos adjetivos do professor em ser
amigão,  simpático  e  bem-humorado  (qualidade  atrativa
pelo carisma, pela sedução)

1 Bom 5 2,95
2 Ótimo 3 1,77
3 Muito bom 3 1,77
4 Amigável 2 1,18
5 Gente boa 1 0,59
6 Espontâneo 1 0,59
7 Bem humorado 1 0,59
8 Carismático 1 0,59
9 Extrovertido 1 0,59
10 Excelente 1 0,59

TOTAL 19 11,24
Fonte: elaborada pela pesquisadora.

As qualidades de liderança são capacidades subjetivas do professor que suscitam

a  adesão  dos  alunos  e  estão  ligadas  tanto  ao  papel  do  professor  quanto  a  sua

personalidade. “O professor que pode impor-se a partir do que é como pessoa [...] já

ultrapassou a experiência mais temível e difícil do ofício, no sentido de ser aceito pelos
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alunos  e  poder  ir  em frente,  pois  já  obteve  a  colaboração  do  alunado”  (TARDIF;

LESSARD, 2005, p. 266). O fato de o professor ser agradável e carismático influencia

no clima da sala de aula e no gosto de aprender do aluno.

Tabela 27 – Distribuição dos motivos explicitados pelos alunos para justificar o porquê da
escolha do bom professor relacionados ao acompanhamento da aprendizagem do aluno

MOTIVOS EXPLICITADOS Frequência %
1- 4 - Termos relacionados ao professor acompanhar (tomar 

conta) da aprendizagem do aluno (técnicas de acompanhar 
para a aprendizagem, duração, tempo, persistência)

1 Ajuda 3 1,77
2 Explica de novo 3 1,77
3 Repete até o aluno aprender 2 1,18
4 Lida com as dificuldades dos alunos 2 1,18
5 Preocupado com a aprendizagem 1 0,59
7 Revisa a matéria 1 0,59
8 Intercede nas dúvidas 1 0,59
9 Dá assistência 1 0,59
10 Estimula a prática 1 0,59

TOTAL 16 9,46
Fonte: elaborada pela pesquisadora.

É  relevante  para  o  aluno  saber  que  o  professor  está  preocupado  com  seu

aprendizado. O “bom professor” ajuda e explica de novo a matéria quantas vezes forem

necessárias à compreensão do aluno, repete até o aluno aprender. Sabe lidar com as

dificuldades dos alunos, não desiste dele e, sobretudo, acredita no seu potencial (Tabela

27).

Tabela 28 – Distribuição dos motivos explicitados pelos alunos para justificar o porquê da
escolha do bom professor relacionados ao domínio do conhecimento

MOTIVOS EXPLICITADOS Frequência %
5- Termos relacionados ao domínio do conhecimento pelo 
professor (qualidade e competências quanto ao conteúdo)

1 Dedicado 4 2,36
2 Tem conhecimento 4 2,36
3 Domina o conteúdo 3 1,77
4 Sabe o conteúdo 2 1,18
5 Inteligente 1 0,59
6 Atualizado 1 0,59
7 Exigente 1 0,59

TOTAL 16 9,46
Fonte: elaborada pela pesquisadora.

O professor é o mentor do trabalho educativo e tem a incumbência de promover

um ensino de qualidade. Para isso, deve mostrar domínio do conteúdo, ter formação
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plena, segundo exigência do Ministério da Educação, que lhe dará sustentabilidade para

atuar na prática pedagógica. 

Tabela 29 – Distribuição dos motivos explicitados pelos alunos para justificar o porquê da
escolha do bom professor relacionados a disposição e vontade de ensinar

MOTIVOS EXPLICITADOS Frequência %
6 - Termos relacionados a disposição e a vontade de ensinar
do professor (qualidade vocacional)

1 Tem vontade de ensinar 4 2,36
2 Gosta de ensinar 2 1,18
3 Tem boa vontade em explicar 1 0,59
4 Disposto a ensinar 1 0,59
5 Tem vontade de aprender com as dificuldades dos alunos 1 0,59
6 Tem dom 1 0,59

TOTAL 10 5,91
Fonte: elaborada pela pesquisadora.

Cunha (2012) chama a atenção para a metodologia do professor. Um professor

que acredita nas potencialidades do aluno, que está preocupado com sua aprendizagem e

com o  seu nível  de  satisfação exerce  práticas  de  sala  de  aula  de  acordo  com essa

posição. O aluno percebe o professor que tem vontade de ensinar, que gosta de ensinar,

que  tem  boa  vontade  em  explicar,  que  tem  disposição  para  ensinar  e  o  professor

motivado, que tem a autoestima elevada, envolve e estimula o aluno à participação, à

aprendizagem (Tabela 29).

Tabela 30 – Distribuição dos motivos explicitados pelos alunos para justificar o porquê da
escolha do bom professor relacionados às normas organizacionais

MOTIVOS EXPLICITADOS Frequência %
7 - Termos relacionados a situações de normas do professor
(qualidade atrativa pela norma, pela organização)

1 Tem postura 2 1,18
2 Empenhado 1 0,59
3 Centrado 1 0,59
4 Atuante 1 0,59
5 Aplicado 1 0,59
6 Assíduo 1 0,59
7 Comprometido 1 0,59
8 Respeita 1 0,59
9 Responsável 1 0,59

TOTAL 10 5,91
Fonte: elaborada pela pesquisadora.

O bom professor possui regras e segue normas pautadas pela responsabilidade

com o seu trabalho. De acordo com Dayrrel (1996, p. 150), a sala de aula “[...] é (mas

poderia ser muito mais) um momento de aprendizagem de convivência grupal, onde as
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pessoas estão lidando constantemente com as normas, os limites e a transgressão”. O

professor, muitas vezes, é o exemplo. Sua postura, seu posicionamento, é observado,

avaliado e apreendido pelos alunos (Tabela 30). 

Tabela 31 – Distribuição dos motivos explicitados pelos alunos para justificar o porquê da
escolha do bom professor relacionados ao conhecimento sobre o PROEJA

MOTIVOS EXPLICITADOS Frequência %
8- Termos relacionados ao professor conhecer a EJA e ter 
formação na EJA (conhecimento sobre o sujeito)
Conhece o perfil do aluno da EJA 3 1,77
Conhece o PROEJA 2 1,18
Formado em EJA 1 0,59
Sabe das necessidades dos alunos 1 0,59
Compara com o professor que não gosta do PROEJA 1 0,59
Defende e luta pelos alunos do PROEJA 1 0,59
TOTAL 9 5,32

Os motivos que levaram à escolha do bom professor também estão relacionados

à formação e ao conhecimento que ele tem do perfil e das necessidades do aluno da

EJA/PROEJA. O professor  que pensa a sua prática articulada com a perspectiva da

transformação  social,  que  defende  e  luta  pelos  alunos  do  PROEJA,  demonstra  seu

envolvimento com a formação dos alunos (Tabela 31). 

Tabela 32 – Distribuição dos motivos explicitados pelos alunos para justificar o porquê da
escolha do bom professor relacionados à interação professor/aluno

MOTIVOS EXPLICITADOS Frequência %
9 - Termos relacionados ao professor interagir com o aluno
e a se colocar no mesmo nível

1 Aberto a perguntas 3 1,77
2 Bom diálogo 2 1,18
3 Interage com o aluno 2 1,18
4 Se coloca no mesmo nível do aluno 1 0,59

TOTAL 8 4,73
Fonte: elaborada pela pesquisadora.

Libâneo (2002, p. 250) diz: “O professor não apenas transmite informações ou

faz perguntas, mas também ouve os alunos. Deve dar-lhes atenção e cuidar para que

aprendam a expressar-se, a expor opiniões e dar respostas”. É esse professor que está

nas escolhas dos alunos do PROEJA, que privilegia a interação na sala de aula (Tabela

32). 

Tabela 33 – Outros motivos explicitados pelos alunos para justificar o porquê da escolha do
bom professor



79

MOTIVOS EXPLICITADOS Frequência %
10- Não se adequa

1 Relacionado ao professor que pegou o aluno colando 1 0,59

Fonte: elaborada pela pesquisadora.

O motivo explicitado na Tabela 33 foi categorizado como não se adequa, devido

ao seu sentido não corresponder ao que foi pré-estabelecido. Segundo Bardin (2016),

para  se  criar  uma boa  categoria,  temos  que  levar  em consideração algumas  regras,

dentre elas, a pertinência, quando a categorização está adaptada ao material de análise

escolhido  e  ao  quadro  teórico  definido.  O  sistema  de  categorias  deve  também

corresponder às características das mensagens.

Tabela 34 – Total dos motivos
MOTIVOS EXPLICITADOS Frequência %
TOTAL GERAL 169 100
Obs.: as porcentagens foram calculadas a partir do total de motivos explicitados e não a partir do número 
de alunos.

Na  Tabela  34  temos  o  total  de  169  motivos  explicitados  pelos  alunos  e

servidores para a escolha do “bom professor”, que corresponde a 100% das respostas da

enquete.

De acordo com Bardin (2016) o processo de definição de categorias é longo e as

idas  e  vindas  da  teoria  ao  material  de  análise  são  constantes  e  pressupõe  a

sistematização de várias versões do sistema categórico,  até se chegar à versão final,

mais completa e satisfatória.

4.4.3 Terceiro nível de análise: categorização dos conteúdos dos motivos

Para  esta  etapa  os  motivos  foram  novamente  reorganizados  e,  agora  sim,

categorizados  num processo  de  fusão  de  sentidos  semânticos,  como orienta  Babbie

(2005) e como mostra a Tabela 35, formando dois agrupamentos maiores, considerado o

terceiro e último nível de análise que nos levará à Análise do Conteúdo das categorias

que foram constituídas passo a passo.

Tabela 35 – Categorias que convergem para a noção de “relações com os sujeitos”
N° Motivos explicitados Convergência de categorias Quant %
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1 Relacionados  às  situações
de atenção e cuidado com o
aluno

Estabelece vínculo a partir de
traços da personalidade

43 25,44

3 Relacionados aos adjetivos
do  professor  em  ser
“amigão”,  simpático  e
bem-humorado

Qualidade  pessoal  atrativa,
carisma

19 11,24

8 Relacionados  ao  professor
conhecer  a  EJA  e  ter
formação na EJA

Percebe o aluno como sujeito
da EJA (saber específico)

9 5,32

9 Relacionados  ao  professor
interagir com o aluno e a se
colocar no mesmo nível

Dá  visibilidade  ao
pensamento  dos  alunos
facilitando a escuta sensível

8 4,73

Total 79 46,73
Fonte: elaborada pela pesquisadora.

Nessa  categoria,  encontram-se  as  competências  ligadas  à  relação  professor-

aluno, como: estabelecer vínculo, acolher o aluno, perceber o aluno sujeito, ter uma boa

relação  com  o  aluno  (Tabela  35).  A presença  dos  motivos  que  levaram  a  essas

competências do “bom professor” revela que o aluno do PROEJA, por já ter vivido

outras  situações  escolares,  valoriza  a  forma  como o  professor  demonstra  atenção  e

cuidado,  interage,  conversa  e  se  interessa  por  sua  aprendizagem  e  o  trata  com

humanidade  e  respeito.  Para  Nogueira  (2009),  o  professor  precisa  considerar  que

lecionar envolve técnicas pedagógicas, estratégias especificas e um olhar afetivo para

com o estudante.

Para  um  jovem  e/ou  adulto,  a  autoestima  depende  diretamente  do  fato  do

professor  acreditar  no  seu  potencial,  estimulando-o  com  paciência,  cuidado  e

acolhimento a vencer suas dificuldades e limitações, investindo nos estudos e no esforço

individual,  sempre  com  a  colaboração  do  professor.  Muitas  vezes,  conforme  ficou

evidente  na  pesquisa,  este  aluno  que  retorna  à  escola,  ou  mesmo  o  jovem  que  é

trabalhador e quer continuar seus estudos qualificando-se, valoriza mais a forma como a

escola o recebe, se interessa por ele e o ajuda a caminhar até se tornar intelectualmente

autônomo do que propriamente a chance de crescer no contexto escolar. Na prática, a

sua aprendizagem e crescimento dependem das motivações decorrentes dos estímulos

do meio escolar, dos professores e da forma como é valorizado nesse contexto.

O  professor  que  estabelece  vínculo  com  o  aluno  reconhece  que  mediar  a

aprendizagem é,  antes  de  tudo,  uma relação  humana.  Nesse ponto  é  que  os  alunos

revelam identificar-se  com os professores  que se mostram amigos,  bem humorados,
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simpáticos, que acolhem os alunos como iguais e não como se eles fossem estranhos à

escola e às relações que se dão em seu interior.

Tabela 36 – Categorias que convergem para a noção de “Relações com a docência”
Quant Motivos explicitados N° %

2 Relacionados aos adjetivos
avaliativos e controle da

aula pelo professor

Qualidade técnica, didática 37 21,09

5
Relacionados ao domínio

do conhecimento pelo
professor

Qualidade do conhecimento 16 9,82

4 Relacionados ao professor
tomar conta da

aprendizagem do aluno

Técnica de acompanhamento
para aprendizagem (duração)

16 9,46

6 Relacionados à disposição
e a vontade de ensinar do

professor

Qualidade vocacional 10 5,91

7 Relacionados às situações
de normas do professor

Qualidade pessoal normativa 10 5,91

TOTAL 89 52,66
Fonte: elaborada pela pesquisadora.

Nas motivações  ligadas  às  competências  docentes,  as  respostas  dos  alunos e

servidores  estão  centradas  em argumentos  relacionados à  qualidade  do trabalho dos

professores – lembrando que, no início do presente estudo, o conceito de qualidade foi

analisado. 

Os  motivos  relacionados  aos  adjetivos  avaliativos  e  controle  da  aula  pelo

professor estão em destaque (Tabela 36), mostrando que a forma do professor ensinar e

explicar a matéria tenha relevância fundamental para se constituir um “bom professor”.

A avaliação é um processo diagnóstico e qualitativo, tendo um peso relevante para o

aluno,  na  hora  de  analisar  o  seu  desempenho,  pois  o  professor  que  incentiva  cria

mecanismos que colaboram com a retomada dos conceitos defasados pelos alunos. 

O controle  na  sala  de  aula  também foi  motivo  de  avaliação  docente,  o  que

demonstra o fato dos alunos valorizarem o professor que revela sua autoridade, levando

a turma a se interessar, cumprir regras de boa convivência e, além disso, ter o respeito

dos alunos, que reconhecem o professor que tem domínio do seu ofício.

 A vontade de ensinar do professor, presente no entusiasmo e na forma como ele

responde ao aluno, apresenta-se como um dos motivos na análise do “bom professor”. O

professor,  conforme analisa Vygotsky (1984),  é o mediador da aprendizagem, e esta

capacidade de mediação deve estar  presente na sua postura de professor,  por isso  a
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importância do seu ofício de ensinar. Esse desejo de ensinar com qualidade é uma das

características fundamentais da docência.

Uma motivação  que  os  alunos  destacam na  pesquisa,  quando  as  análises  se

voltam para a atuação docente, faz referência às normas utilizadas pelo professor. Esta

competência está ligada à qualidade pessoal do docente, ou seja, a forma como ele se

organiza e cumpre suas tarefas no decorrer da aula. O professor que planeja, domina os

conteúdos, tem boa relação com os alunos e busca cumprir seu trabalho é sempre bem

avaliado por seus alunos. 

Podemos dizer que as escolhas feitas pelos alunos e servidores se resumem na

Tabela 37, que seria a síntese do processo de categorização realizado.

Tabela 37 – Síntese da categorização do “bom professor”
Categoria macro Qt %

1 Relações com sujeito 79 46,74
2 Relação com a docência 89 52,66

total 168 99,40
Fonte: elaborada pela pesquisadora.

Na  síntese  da  categorização  do  “bom  professor”,  podemos  perceber  um

equilíbrio nos motivos explicitados que se relacionam com o sujeito e com a docência.

Os motivos revelam que alunos e servidores valorizam tanto a competência técnica do

professor para ensinar quanto sua competência para lidar com os sujeitos aprendizes.

Uma análise da pesquisa com os alunos e servidores do curso de Eletrônica do

PROEJA,  do  IF  Fluminense  campus Campos  Centro,  a  partir  das  categorias  que

englobam os motivos explicitados por eles, na caracterização do “bom professor”, como

aquele que atua com qualidade, em seu sentido amplo, revelou uma caracterização desse

professor  do  Programa,  que  deverá  contribuir  para  discussões  futuras  sobre  o

desempenho dos professores que atuam nesse segmento.
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CAPÍTULO 5 – DOS ENCONTROS E DESENCONTROS ENTRE A REVISÃO

DE LITERATURA E OS DADOS ENCONTRADOS 

Como  foi  possível  observar  no  Capítulo  3,  há  consenso  de  que  um  bom

professor deve possuir alguns conhecimentos essenciais.

Da mesma forma, os dados coletados e categorizados na perspectiva da Análise

de Conteúdo nos trouxeram elementos ora comuns com os preconizados pela revisão de

literatura ora próprios das percepções dos servidores e alunos do PROEJA.

É, portanto, sobre esses encontros e desencontros entre esses dois conjuntos de

noções sobre o bom professor que vamos dissertar neste capítulo.

5.1 A pesquisa de campo e sua relação com as competências indispensáveis ao bom

professor

Entramos em contato com os quatro primeiros professores listados na Tabela 4

(Relação dos bons professores e servidores em ordem numérica crescente de escolha) e

os convidamos para participar dessa etapa da pesquisa. Consideramos que quatro seriam

suficientes  para  o  desenvolvimento  da  análise  pretendida.  Como  já  relatamos  no

capítulo anterior, os professores BP1, BP2, BP3 e BP7 aceitaram participar. 

Não havia um roteiro de entrevista propriamente dito, mas um ponto de partida,

que foram as perguntas: “você é um bom professor?” e “Por quê?”

A técnica  da  entrevista,  segundo  André  (2002),  apresenta-se  como  recurso

metodológico dos mais importantes na coleta de dados das pesquisas qualitativas, pois

possibilita que o entrevistado fale de forma livre sobre suas experiências, concepções,

ideias e críticas,  a  partir  da questão formulada. Dessa forma,  cada professor  relatou

sobre  sua  vida  docente  e  sua  experiência  com  o  PROEJA.  Tudo  foi  devidamente

registrado com o auxílio de um gravador, para comprovar sua veracidade, e transcrito. 

Observamos  suas  aulas  (em  torno  de  quatro),  que  foram  entremeadas  por

conversas informais. A partir desses procedimentos esboçados, passaremos a apresentar

nossas análises.

A professora BP1, de Português, já atua no PROEJA há mais de oito anos e foi

indicada  pelos  alunos  e  pelos  servidores  do  PROEJA como  bom  professor.  Ela

participou  das  reuniões  de  implantação  e  implementação  do  PROEJA,  no  IF

Fluminense, em 2007. Apesar de não ter se matriculado na Pós-Graduação lato sensu
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em  PROEJA,  oferecida  pelo  IF  Fluminense,  participou  ativamente  das  reuniões,

debates,  mesas  redondas,  apresentações,  seminários  e  encontros  promovidos  pela

coordenação da Pós-Graduação. Possui mais de 25 anos de experiência no magistério e

terminou o mestrado em Cognição e Linguagem, na UENF, em 2015.  

Com  a  sua  autorização,  observamos  algumas  de  suas  aulas,  na  turma  de

Eletrotécnica  do  1º  ano  do  PROEJA,  quando  a  professora  apresentou  várias

competências estudadas na categorização do docente considerado como bom, conforme

os fragmentos do relatório da aula da BP1, do dia 07/07/2016.

A professora chega pontualmente, dois alunos estão na porta da sala e eles
conversam informalmente com a ela. Uma aluna fala sobre dores nas mãos e
a outra diz que vai passar quando o frio acabar. Às 19h tem 7 alunos na sala.
A professora  prepara  a  TV e  os  alunos  conversam entre  si,  brincam e  o
ambiente é bem descontraído. Um aluno tira o boné do outro e a professora
chama a atenção de forma firme, porém carinhosa. − Olha o espaço do outro,
respeita seu colega!
A  professora  não  consegue  contatar  a  internet  e  os  alunos  continuam
conversando  entre  si  sobre  outras  matérias  e  trabalhos.  Um  aluno  se
disponibiliza  a  salvar  os slides  no  pendrive  da  professora,  para ela  poder
passar para a turma.
Problemas com os equipamentos da sala, faz com que a professora saia em
busca de ajuda para conectar um dos dois laptops que ela trouxe para a aula.
Um outro aluno tenta ajudar...
Enquanto espera o auxílio, a professora fala aos alunos que a ideia da aula era
passar um texto sobre o meio ambiente para discutir  o assunto  e recordar
alguns conceitos e depois fazer umas atividades na folha.
Um aluno de inicial R, que não é da turma, consegue conectar o laptop à TV.
A professora pergunta sobre o que foi falado na aula passada e diz: Quem se
lembra? Um aluno diz que foi sobre comunicação.
A professora distribui a folha de atividades para os alunos e mostra a figura
de uma terra ressecada, um leito de rio sem água e diz: − É fácil imaginar o
futuro do planeta terra sem água?
Dia 5 de julho - Dia Mundial do Meio Ambiente.  Dia de cuidar da nossa
água. O texto é do Jornal Folha de São Paulo.  Após a leitura do texto,  a
professora pergunta se eles ouviram alguma reportagem, ou leram alguma
coisa sobre a falta da água nesse último mês. Um aluno responde que ele leu
uma reportagem no Ação Global que a camada de ozônio estava se fechando.
Outro aluno disse não ter ouvido nada sobre isso (Fragmentos do Relatório de
campo, observação da aula do dia 07/07/2016).

Percebe-se,  nesse  fragmento  de  relatório  da  pesquisa  de  campo,  que,

diferentemente  dos  demais  docentes,  a  professora  de  Língua  Portuguesa  utiliza  um

recurso  tecnológico.  Isso,  de  certa  forma,  aponta  para  uma  forma  estratégica  de

apresentar  o conteúdo. Entre as competências verificadas,  está  a ambientação criada

com os alunos conversando, de forma descontraída, enquanto aguardam o início da aula.

A competência  “utilizar  estratégias  facilitadoras  da  aprendizagem” inclui  o  uso  dos

recursos tecnológicos.
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A  professora  também  utiliza  a  competência  “realizar  feedback  de  forma

contínua”, no momento em que inicia sua aula, perguntando: o que foi falado na aula

passada?  Quem  se  lembra?  Ela  ainda  procura  ouvir  as  experiências  dos  alunos,

dialogando com eles e exercitando a competência “mediar as vivências dos alunos com

os conteúdos do currículo”, quando pergunta se eles ouviram alguma coisa sobre a falta

de água nesse último mês.

Em outro momento em que a observação se deu,  outras competências  foram

destacadas:

A professora monitora  a  frequência através  das  assinaturas  dos  alunos  na
agenda. Hoje ela passa uma lista, não trouxe a agenda por que estava com
muito peso.
Ela chama a tenção dos alunos para o emprego de letras maiúsculas.
Amilton, Jorge, Josiel, Robson e Marcelo, faltaram a aula e terão que fazer a
atividade e trazer na próxima aula.
Um aluno comenta sobre o desmatamento no Pantanal para criação de gado.
Ele diz que gosta de assistir reportagem sobre preservação ambiental e fala
sobre a caça de javali e da multa que se paga se caçar fora da época.
12  alunos  estão  presentes,  11  homens  e  uma  mulher.  A aluna  termina  a
atividade primeiro e sai para o intervalo.
A professora me diz que a aluna arrumou um emprego recente em uma loja
de materiais de construção. Ela conversou com o patrão solicitando sair do
trabalho 10min mais cedo, para não perder a primeira aula e ele concordou.
Um aluno chega 19:35h e a professora explica toda a atividade para ele. 
Para a próxima semana, ela pede os três textos de jornal ou revista.
A professora diz que sua experiência no Proeja é empírica, ela vê o que deu
certo no ano anterior e repete no seguinte, segue de acordo com a turma. Ela
participa sempre das discussões institucionais  sobre  o Proeja e  ajudou na
construção do PPC em 2008, na qual tinha reunião semanal com a equipe.
Os  alunos  saem  para  o  intervalo  (Fragmentos  do  Relatório  de  campo,
observação da aula do dia 14/07/2016).

Nesse trecho,  uma das  competências  demonstradas pelo BP1 é:  “investir  nas

relações  interpessoais”.  Ela  se  envolve  com  os  alunos  a  ponto  de  reconhecer  as

dificuldades enfrentadas por eles, procurando colaborar. Quando o aluno chega atrasado

e ela para, explicando tudo que já havia explicado aos demais, essa competência de

“conhecer a realidade dos alunos” é realmente um atributo do bom professor.

O professor BP2, um dos indicados pelos alunos, é licenciado em Física pela

Universidade Federal  de Viçosa (UFV), tem mestrado no Ensino de Física feito  no

Instituto  Federal  de  Educação,  Ciências  e  Tecnologia  do  Espírito  Santo  (IFES),  e

concluiu recentemente o doutorado em Ciências Naturais, na UENF. Desde a primeira

pergunta da entrevista, mostrou-se aberto à participação e contente por poder contribuir

na pesquisa.
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O professor revelou conhecer o perfil  do aluno, competência fundamental  ao

bom  ensinar.  É  ele  quem  diz,  ao  ser  perguntado  o  porquê  de  tentar  ser  um  bom

professor:

No caso do PROEJA,  eu tento  ver  um pouco a realidade  deles,  eu tento
entender um pouco quais as necessidades dele, eu tento me colocar no lugar
deles. Eu já tive em situação de trabalhar de dia e estudar à noite, então eu sei
que  isso  demanda  um esforço  grande  e  é  uma  coisa  que  você  não  pode
trabalhar da mesma maneira do ensino regular [...] penso estratégias para eles
conseguirem as metas deles (Trecho da entrevista com o professor BP2, em
11/05/2016).

Fez parte do trabalho no campo, a observação das aulas dos professores e na aula

do professor BP2, no 2° ano do Curso de Eletrotécnica, na disciplina Física, foi possível

verificar que, como docente, ele demonstra outras importantes competências defendidas

por Moysés (1994). Logo no início da aula, como demonstra sua fala aos alunos, ele

inicia  com uma revisão (feedback) do conteúdo e escreve  no quadro:  Correção dos

exercícios. Fala do professor:

Muito bem pessoal, presta atenção! Vocês conseguiram fazer o exercício de
ontem? Vamos lá pessoal, dá uma olhada para cá! Se eu fosse vocês, pegava
esses exercícios para estudar para a prova (Trecho da aula do professor BP2,
em 28/07/1016).

Ao longo da aula, o professor explica todo o tempo o exercício. Ele perguntava

quem fez e quem tinha dúvidas. Logo, chama a atenção para a lógica do problema, para

a interpretação do fenômeno. Mesmo que alguns alunos estejam dispersos, alguns vão à

mesa pedir esclarecimentos, e ele atende tanto individualmente, quanto vai ao quadro e

fala para todos.

Outra competência verificada nas aulas do BP2 é a que faz referência às relações

interpessoais, presentes na relação professor-aluno.

A aula do dia 06/08/2016 é sobre Fenômeno da dilatação térmica: 

O professor pede aos alunos que prestem atenção e diz: − Fio,  corda, são
tridimensionais, o quadro é bidimensional e pergunta: − Vocês conseguiram
fazer esse exercício aqui? O professor aponta uma questão da lista. Um aluno
pede um ponto extra e o professor diz que dará por que o aluno pediu. Mas
que precisa pensar na atividade que será extra. Um aluno sugere a resolução
de  uma  lista  de  exercícios.  Todos  os  alunos  prestam  atenção  ao  que  o
professor fala, aos exemplos que ele dá. Alguns alunos interagem mais. Os
meninos  interagem  mais,  brincam  e  riem  um  com  os  outros  e  com  o
professor.  As  meninas  são  quietas  (Fragmentos  do  Relatório  de  campo,
observação da aula do dia 06/08/2016).
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Percebe-se que a relação do BP2 com a turma faz toda diferença no aprendizado.

O  aluno  é  estimulado  pela  sensação  de  conforto  e  segurança  que  o  professor

proporciona.

 

Um aluno que só estava prestando atenção sai da sala. O professor passa o
exercício no quadro e pergunta sobre uma aluna que está faltando as aulas.
Uma aluna responde dizendo que ela desistiu. Os alunos conversam entre si e
o professor  pergunta sobre o que  eles estão conversando.  Eles  dizem que
estão articulando uma cola para a prova de História. O professor diz que ele
vai contar para o colega e acrescenta que ele nunca conseguiu colar, por que
não era tão esperto para tal. Conta um episódio em que ele decidiu colar, mas
entrou em pânico e não sabia nem onde estava. O professor pegou a prova
dele e deu zero e ele ficou tão traumatizado que nunca mais pensou em colar.
O professor pergunta sobre o boxe, se  alguém sabe o resultado, os alunos
dizem que não sabem. E falam sobre o jogo deles, o “chinelo de mesa”, (as
raquetes são as havaianas, a bolinha é de borracha e a mesa é a do professor)
chamam o professor para jogar, o professor joga com um aluno e perde, se
empolga  e  pede uma nova chance.  O relacionamento entre  eles é  bom, o
professor ganha e fica empatado o jogo (Fragmentos do Relatório de campo,
observação da aula do dia 06/08/2016).

O limite da grade de horário – grade curricular – não pode restringir a relação

professor/aluno somente ao âmbito profissional. Essa relação é uma parceria, na qual os

dois aprendem. O professor não é autossuficiente, está também em constante formação.

O BP3 (Bom Professor 3) é professor substituto, possui formação técnica em

Eletrotécnica e superior de Tecnólogo em Sistemas Elétricos pelo IF Fluminense. Como

ele disse, é cria da casa. Também é formado em Direito e está tentando um Mestrado na

área de educação. Trabalha há 20 anos em Concessionária de Energia. Atua há dois no

PROEJA, na turma de Eletrotécnica, na disciplina Eletrônica Digital II, dentre outras.

Foi mais um dos docentes mencionados pelos alunos e, logo no primeiro contato com a

pesquisadora,  ao  ser  questionado  sobre  ser  um  “bom  professor”,  ele  cita  uma  das

competências mais importantes discutidas neste estudo: “saber motivar e dinamizar a

sala de aula”, ao comentar: 

Trabalhar a parte motivacional, acho muito importante isso, acho que para
eles alcançarem algum lugar, você tem que fazer um trabalho junto, tem que
dar o conteúdo e ao mesmo tempo motivar essas pessoas, e eles são capazes
sim, de alcançar algum lugar. Ele não tem que estar na sala de aula apenas
por estar, tem que estar ali acreditando em uma conquista maior, eu penso
assim  (Fragmentos  do  Relatório  de  campo,  observação  da  aula  do  dia
31/08/2016).
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O BP3,  ainda  no  momento  da  entrevista,  comenta  sobre o  conhecimento da

realidade dos alunos, quando fala de sua experiência como aluno, que trabalhou e lutou

para conquistar uma qualificação. Em trecho da entrevista na Sala dos Professores de

Indústria, ele diz:

[...] por eu ter, na maioria das vezes, uma semelhança com eles, no que eles
são hoje e no que eu fui lá atrás,  eu procuro incentivá-los mais e eles,  de
repente, veem essa reciprocidade assim, por se enxergarem em mim, por ter
orgulho,  eu  procuro  fazer  com  que  esse  orgulho  seja  transformado  em
incentivo. Eu acho que normalmente quando você vem de uma origem mais
pobre, de uma família mais pobre, esses alunos são, na maioria das vezes,
aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades que todo mundo teve, que
a maioria dentro da sociedade teve, então depende sim de um trabalho que
seja ao mesmo tempo acadêmico, mas também motivacional para que esses
alunos tenham algo mais, para que se fortaleçam e alcancem seus objetivos,
ou seja, você tem que procurar dar o tempo inteiro a arma secreta que é a
vontade humana (Fragmentos do Relatório de campo, observação da aula do
dia 31/08/2016).

Na observação da aula do BP3, percebe-se o controle que ele tem da turma, que

ouve atentamente suas explicações. Ele ainda exercita a competência de “investir no

feedback”, quando faz uma recapitulação da aula anterior, dialogando o tempo todo com

a turma e retomando os exercícios já feitos. Conforme o relatório do dia 12/09/2016:

O professor fala num tom calmo e de altura média. Escreve no quadro: Para
Multiplicar
Tem nove  alunos na  sala  e  o  professor  inicia  sua  aula  com um exemplo
hipotético  de  componentes  eletrônicos  que  realizam  operações  de  somar,
multiplicar, etc.
Ex.: Bits
A lista de chamada é passada às 19:30h
O professor explica o conteúdo no quadro. Faz uma recapitulação da aula
anterior, pois a metade da turma havia faltado.
A aula é expositiva e dialogada, aos poucos os alunos vão contribuindo na
resolução  dos  exercícios.  O  professor  pergunta:  E  agora?  Dois  alunos
respondem antes dos demais.
O  professor  desenha  no  quadro  um  exemplo  de  somador.  Os  alunos
conversam entre si. Um aluno pega uma cartela de chicletes e oferece aos
demais. Todos pegam um ele se levanta e também me oferece. 
O professor continua a explicação do conteúdo no quadro, sua voz é segura e
firme.
Às  20h  os  alunos  saem para  o  lanche  e  a  atividade  será  recomeçada  no
retorno  (Fragmentos  do  Relatório  de  campo,  observação  da  aula  do  dia
12/09/2016)

O último dos quatro professores  observados foi  o  BP7. Ele possui  formação

técnica em Eletrotécnica pelo IF Fluminense, concluído em 1969. Foi para São Paulo e

depois para o Rio de Janeiro para trabalhar como técnico. Lá, formou-se em Engenheiro
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Eletricista, passou no concurso para a Central Elétrica do Rio de Janeiro (CERJ), do

qual já  é  aposentado. Foi  transferido para Campos e ingressou como docente no IF

Fluminense  em  1987.  Completa  30  anos  de  magistério  este  ano  e  aguarda  a

aposentadoria para meado do ano. 

O professor  BP7  foi  entrevistado  no  Laboratório  de  Eletricidade  do  campus

Campos Centro e, durante a conversa, o professor mostra a preferência por dar aulas no

PROEJA, como revela o trecho:

Eu preferia dar aula somente no proeja, eu dou aula pro integrado, terceiro
ano integrado, já falei pro coordenador. Eu fico até desmotivado por exemplo
o dia que eu fico mais triste para vir para escola é na quinta-feira porque eu
tenho que suportar a turma que é o terceiro ano integrado em que a maioria é
digamos que 80% eles não têm interesse nenhum pelo ensino  profissional
eles estão numa escola com o objetivo de entrar numa universidade (Trecho
da entrevista com o professor BP7, em 08/09/2016).

O  professor  mostra  a  competência  de  “conhecer  o  perfil  dos  alunos”,  ao

constatar  que  os  discentes  do  PROEJA são  mais  atentos  em relação  aos  alunos  do

regular. 

Os alunos do proeja, totalmente o contrário, você... por que eles têm sede de
aprender  e  sérias  dificuldades  em  Matemática,  mas  eu  tenho  bastante
paciência e explico. Também tem lá o pessoal do proeja que eles têm uma
dúvida tremenda de seno  e cosseno aí eu expliquei  de uma forma que eu
aprendi com uma professora da minha época que ela dizia sempre o cosseno
era deitado e o seno era em pé, aí você partiu do zero se ele tá deitado ele é
um (1), aí que ele vai subindo no quadrante, aí quando ele chegar no 90 ele é
zero, né? Que ele foi diminuindo a linha, né? Aí, eu expliquei dessa maneira,
dessa forma, aí eles falaram " − Pô que legal  professor não vou esquecer
mais, porque o cosseno deitado e o seno é em pé, é o inverso" (Trecho da
entrevista com o professor BP7, em 08/09/2016).

Nesse trecho da entrevista, o professor BP7 mostra o que é a competência de

“utilizar estratégias facilitadoras da aprendizagem”, pois  emprega formas simples  ao

apresentar conteúdos complexos.

Quanto  à  aula  do  professor,  percebe-se  que  ele  é  experiente,  domina  a

competência de “conhecer os conteúdos do currículo” da sua disciplina e se preocupa

em resolver os exercícios com a ajuda dos alunos, que respeitam seus conhecimentos

sobre eletricidade.

Os alunos resolvem as questões da apostila  com o professor durante duas
aulas.
Um aluno comenta comigo que o professor não escuta muito bem.
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Os alunos não conversam durante a aula e prestam bastante atenção durante a
explicação  do  professor.  Com exceção  de  um aluno,  que  aparenta  muito
cansaço e luta contra o sono. É o único que está encostado na parede, sua
cabeça fica muito tempo encostada nela e ele fica afastado dos demais. No
meio da aula ele encosta as costas na parede e põe as pernas para fora da
carteira, seu caderno está sobre a mesa, mas ele diz ao professor que não tem
apostila, não copia e não interage, aparenta ter uns trinta e cinco anos.
O professor é bem dinâmico, completa 30 anos de docência em 2017 e já é
aposentado pela CERJ.
Pergunta se algum aluno tem dúvida (Observação da aula do professor BP7,
em 15/09/2016).

Os professores BP1, BP2, BP3 e BP4 apresentaram em seu discurso e em sua

prática o  conjunto  de competências  do “saber  ensinar”,  referendado pela  professora

Moyses (1994) e discutido no Capítulo 3 desta dissertação, como: conhecer o perfil do

aluno; dominar diretrizes curriculares; mediar as vivências dos alunos com os conteúdos

do currículo; saber motivar e dinamizar a aula; realizar feedback de forma contínua;

planejar  e  organizar  as  aulas;  investir  nas  relações  interpessoais;  utilizar  estratégias

facilitadoras da aprendizagem; e avaliar o processo de ensino e aprendizagem. Esses

saberes foram considerados essenciais para a realização da mediação entre o conteúdo e

as expectativas dos alunos da EJA/PROEJA, por meio desta pesquisa.

A experiência de conhecer o contexto desses professores admirados pelos seus

alunos  constituiu-se  em  conhecimento  profundo  das  dificuldades  de  ser  um  bom

professor, assim como do compromisso de todos eles, com sua profissão e à docência,

revelando que ensinar é não só vocação, mas prazer de compartilhar o que se sabe e

formar cidadãos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve por objetivo discutir o desafio de “saber ensinar” com

qualidade no contexto do PROEJA. Contou com a análise das competências do “bom

professor” do PROEJA, no cenário do IF Fluminense no campus Centro de Campos dos

Goytacazes, e envolveu um esforço coletivo dos participantes do OBEDUC, bem como

a disponibilidade dos colegas docentes em participar da pesquisa, juntamente com os

alunos e servidores.

Os  dados  coletados  para  a  formação  da  caracterização  do  “bom  professor”,

segundo  as  competências  apontadas  pela  pesquisadora  Lúcia  Moyses  (1994),

apresentaram resultados que explicam a categoria central deste estudo: a qualidade do

ensino no PROEJA. 

Sabe-se  que,  no  momento  de  implantação  do  PROEJA,  houve  por  parte  de

muitos professores e segmentos docentes certa preocupação em relação à clientela a ser

atendida, jovens e adultos, trabalhadores ou não, vindos de processos descontínuos de

escolaridade. A maior parte das escolas de Ensino Fundamental  da rede pública que

atende  à  escola  básica  e  que,  por  esse  motivo,  apresentariam  defasagens  de

conhecimento, difíceis de serem superados. 

A Rede Federal de Ensino possui certa autonomia que a diferencia das demais

redes públicas de ensino. Para ingressar em suas instituições é necessário passar por um

processo seletivo. Isso faz com que o público dessa rede seja diferenciado. Os alunos

que  são  aprovados  num  criterioso  processo  seletivo  e  que  compõem  esse  público

diferenciado contribuiu para que a imagem dos Institutos Federais fosse considerada de

excelente qualidade.  Sobre a  qualidade do ensino da Rede Federal  e  a  proposta  do

PROEJA, aponta Moura (2006, p. 116):

Algumas  características  dessa  Rede  Federal  de  Educação  Profissional  e
Tecnológica  potencializam  a  função  que  as  instituições  a  ela  vinculadas
podem assumir nesse processo. Em primeiro lugar estão presentes em quase
todos os estados da federação. Em segundo, mas não com menor importância,
estão a experiência e a qualidade com que reconhecidamente atuam no ensino
médio e na educação profissional e tecnológica de nível médio.

No entanto, em se tratando do PROEJA, como aponta esse autor, “[...] é pouca

ou quase nenhuma a experiência da rede no que se refere ao trabalho com a modalidade

de Educação de Jovens e Adultos, o que resulta em limitações a esse processo” (p. 117).
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Apesar  das  questões  que  limitam  a  experiência  do  PROEJA,  existem

comprovados avanços no que tange ao acesso e a novas possibilidades de ingresso no

PROEJA, que não passam pelas tradicionais provas objetivas e que já são adotadas. Um

exemplo é o processo de ingresso ao PROEJA do IF Fluminense, que é diferenciado das

demais  modalidades  de  ensino,  e  consta  de  um  conjunto  de  instrumentos,  como:

entrevista,  análise  documental,  questionário  socioprofissional,  produção  de  textos  e

palestras, desde 2012. A instituição assume, dessa forma, a proposta de resgatar os que

foram excluídos do sistema educacional, com vistas a garantir o direito à educação.

No dia  a  dia  do  trabalho  educativo desempenhado no IF  Fluminense,  várias

histórias, vivências, dificuldades, avanços, derrotas e vitórias dos alunos do PROEJA

são compartilhadas. Isso acontece por meio de conversas dos alunos e professores com a

equipe multidisciplinar,  da qual faço parte como pedagoga, e também composta por

uma  assistente  social,  uma  psicóloga,  uma  nutricionista  e  um  intérprete  de  libras.

Percebo  que  essa  equipe  vai  se  construindo  e  se  constituindo  em mais  um fator  a

contribuir para permanência dos alunos do PROEJA nos cursos, até a sua conclusão. Por

meio do Conselho de Classe, pelos professores e por demanda espontânea dos próprios

alunos, a equipe é acionada e busca, da melhor forma possível, intervir, no sentido de

auxiliar o aluno em seu momento de dificuldade. A equipe multidisciplinar se constitui

assim, também em um referencial de qualidade, além dos mencionados no Capítulo 2,

como: a Formação de Professores, os Recursos do Estado, os Modelos de Ensino, a

Avaliação, a Gestão, a Infraestrutura, o Currículo e a Valorização Profissional. 

A busca  pela  qualidade  na  educação  de  jovens  e  adultos  nos  aproximou da

realidade vivida pelos educadores do PROEJA do campus Campos Centro e que foram,

em sua maioria, citados pelos alunos como sendo um bom professor, no sentido de ser

aquele que faz a diferença na vida do aluno e no curso. Alunos e servidores elencaram

25 professores do PROEJA como sendo ótimos e explicitaram os motivos dessa escolha.

Ao observar a atuação em sala de aula de quatro desses profissionais, escolhidos

como bons professores, e confrontar os dados coletados e analisados, ficou evidente que

eles contribuem em grau elevado para a qualidade do ensino ministrado no PROEJA, do

campus  pesquisado.  Esses  resultados  foram  demonstrados  no  Capítulo  5,  ao

evidenciarmos os saberes essenciais ao saber ensinar do “bom professor” do PROEJA,

tais  como:  conhecer  o  perfil  do  aluno;  dominar  diretrizes  curriculares;  mediar  as

vivências dos alunos com conteúdos do currículo; saber motivar e dinamizar a sala de

aula; realizar feedback de forma contínua; planejar e organizar as aulas; investir nas
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relações  interpessoais;  utilizar  estratégias  facilitadoras  de  aprendizagem;  e  avaliar  o

processo de ensino e aprendizagem. Todos esses saberes se constituem num referencial

aos  professores  que atuam ou atuarão no PROEJA, com o intuito  de construir  uma

prática docente mais próxima à realidade desses alunos.

A história  do  PROEJA,  no  IF  Fluminense,  demonstrou  que  o  Programa  se

mostra  não  só  viável,  mas,  sobretudo,  cumpre  a  função  de  ensinar,  revelando bons

professores, como demonstrou os resultados desta pesquisa. Ou seja, tem-se professores

que, além do conhecimento, conseguem estimular seus alunos, estabelecendo vínculos,

acolhendo-os com respeito às suas capacidades.

Há  de  se  destacar  o  papel  do  OBEDUC,  por  meio  da  “pesquisa-mãe”.  Ao

discutir os caminhos da EJA na educação profissional, cria um importante espaço de

diálogo para  o  PROEJA,  fator  importante  para  trazer  à  tona  questões  referentes  ao

trabalho docente,  na parceria  do IF Fluminense com a UENF,  polos  formadores  de

Licenciaturas  na  região.  A pesquisa,  ao  revelar  as  competências  essenciais,  pelos

motivos apresentados pelos alunos na caracterização do “bom professor”, mostrou que

há  professores  que  sabem  mediar  saberes  no  contexto  das  turmas  do  PROEJA,

valorizando o conhecimento prévio dos alunos, suas experiências e desejo de aprender.

Além disso, estão em constante atualização pedagógica, buscando participar de eventos

que contribuem na elevação da qualidade do ensino, como mestrado e doutorado na área

de atuação, e reuniões e capacitações na área da EJA/PROEJA.

O ponto central desta pesquisa foi apontar o que os alunos do PROEJA esperam

de seus professores, algo que vai além da competência técnica e envolve capacidades

pessoais, de criar ambiente favorável à aprendizagem na sala de aula e acolher o aluno,

com suas dúvidas, saberes e desejo de aprender mais. 

A pesquisa realizada com os alunos do Curso Técnico de Eletrotécnica Integrado

do PROEJA, no levantamento do que seria a percepção desses estudantes sobre o “bom

professor”, revela, após categorização, que o “saber ensinar” com qualidade depende

deste  professor  ser  alguém  capaz  de:  acolher  o  aluno;  manter  um  diálogo

compartilhando ideias,  dominar o conteúdo de sua disciplina;  saber explicar quantas

vezes for necessário; acreditar no potencial de aprendizagem do aluno; compreender e

respeitar o aluno em todos  os sentidos, elevar sua autoestima; entre outros motivos

apontados.

Por outro lado, a pesquisa também revelou as dificuldades que os professores

enfrentam  no  trabalho  pedagógico  com  os  alunos  do  PROEJA.  Um  exemplo  é  a



94

ausência de pré-requisitos conceituais, pois, muitos desses alunos, vindos das escolas

públicas de Educação Básica, precisam passar por aulas extras, capazes de prepará-los

para novos saberes.

Todas essas questões são superadas quando o docente busca ouvir os alunos,

identificando  suas  dificuldades  e  buscando  estratégias  didático-metodológicas

facilitadoras do desafio de ensinar. A formação continuada dos professores do PROEJA

precisa ser assumida pela gestão, como forma de fortalecer a modalidade nos campi do

IF  Fluminense.  Ela  pode  ser  realizada  por  meio  de  reuniões  formativas,  na  qual  o

professor possa também ser ouvido e, desse modo, buscar coletivamente soluções aos

problemas que surgem no cotidiano, e também discutir e propor metodologias e práticas

de ensino adequadas aos sujeitos da EJA, bem como material didático apropriado e não

adaptado. 

As análises realizadas a respeito dos dados colhidos na pesquisa por meio da

Análise de Conteúdo e da categorização dos resultados da investigação com alunos e

servidores apontaram que a qualidade do ensino é possível e que o desafio do “saber

ensinar” é para “bons professores”, profissionais que buscam ensinar para além da sala

de aula e dos laboratórios. O compromisso com a qualidade passa a ser de todos os

servidores do Instituto, ao assumir um novo sentido de escola pública, que acumulou

reconhecimentos de excelência e que passa a ser provada com a presença dos alunos do

PROEJA.

Como pesquisadora,  o  estudo  sobre  o  “saber  ensinar” comprovou as  minhas

expectativas  de  que  o  bom  professor  pode  contribuir  muito  no  resgate  do  aluno

PROEJA, por meio de uma prática compreensiva e humanizadora, que visa a construção

do homem-sujeito,  capaz  de  se situar no tempo e  no espaço de  forma crítica,  e  ao

mesmo tempo permita uma formação profissional.

Dessa forma, não posso ignorar que as discussões em torno do PROEJA, durante

a pesquisa, contribuíram para sistematizar as minhas experiências como docente da EJA

na rede  estadual  de ensino do Rio  de Janeiro e  as  experiências  como pedagoga do

PROEJA, no IF Fluminense. 

O referencial teórico levantado nesta pesquisa dá visibilidade a um conjunto de

saberes essenciais que pode auxiliar o professor e o pedagogo que trabalha com essa

modalidade. Além disso, poderá levá-los a entender as questões que venham surgir em

torno  dessa  temática  e,  ao  mesmo  tempo,  ajudá-los  na  reflexão,  orientação  e

planejamento das suas ações.
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