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INTRODUÇÃO 

 
 
A presente pesquisa trata da afetividade do professor que trabalha pela 

primeira vez com a Educação para Jovens e Adultos (EJA). O interesse pelo tema 

partiu de minha trajetória pessoal e profissional.  

 

Tenho contato com a área de Educação há duas décadas. Cursei o antigo 

Magistério de 1990 a 1993 e, em seguida, ingressei na graduação do curso de 

Pedagogia, período no qual consegui meu primeiro emprego como professora em 

uma escola que oferecia EJA- na rede estadual de São Paulo. Nessa escola, 

trabalhei durante quatro anos e, depois disso, minha atuação foi em outras 

instituições, públicas e privadas, trabalhando como docente do nível Fundamental no 

Brasil, e como professora de língua portuguesa (ensinada como “segunda língua”) 

para alunos de graduação e pós-graduação, em uma universidade nos Estados 

Unidos da América.  

 

Ainda que aquelas instituições apresentassem características diferenciadas, 

todas me ofereceram experiências profissionais riquíssimas. No entanto, foi a 

experiência obtida na EJA que suscitou em mim profundas reflexões a respeito da 

Educação que me acompanham até os dias atuais. Essas reflexões são fruto tanto 

de minhas próprias atividades como educadora, quanto do diálogo com os colegas 

de trabalho. 

 

Quando iniciei na EJA, enfrentei duas situações difíceis. A primeira refere-se 

ao chamado choque de realidade que diz respeito à diferença que o docente que 

está em início de carreira encontra em comparação ao que foi idealizado e 

vivenciado por ele em seu curso de formação (LIMA, 2006). Aquele era meu primeiro 

emprego como professora, e sofri o impacto com a realidade escolar. Mesmo com 

muita vontade de trabalhar e de querer exteriorizar minhas ideias novas, sentia 

dificuldade em associar a teoria com a prática e, acrescido a isso, não tinha apoio da 

equipe escolar (coordenadores, direção, etc.). Consequentemente, surgiam em mim 

sentimentos de tonalidades desagradáveis, como por exemplo, frustração e 
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isolamento, e percebia que esses influíam diretamente na efetivação do meu 

trabalho.  

 

A segunda situação, e que talvez tenha ajudado a reforçar o desconforto 

dessa primeira experiência profissional, relaciona-se a minha formação. O curso de 

Pedagogia que frequentava não oferecia disciplina voltada para o segmento de 

ensino EJA, dessa forma, minha dificuldade enfrentada na profissão acontecia não 

somente devido ao choque com o real, mas inclusive devido à falta de formação na 

área. Muito pouco eu sabia sobre a EJA e a Rede Estadual de Ensino não fazia 

nenhuma exigência a respeito desse aspecto. Cursos ou palestras sobre aquele tipo 

específico de ensino não eram oferecidos no ingresso dos professores, tampouco no 

decorrer das atividades. 

 

Contudo, conversando com os pares daquela instituição, percebia que alguns 

compartilhavam de meus sentimentos. Mesmo os docentes mais experientes 

também sentiam uma fragilidade no tocante à realização de seus trabalhos, pois, 

apesar de vários já estarem atuando no campo educacional há muito tempo, nunca 

tinham trabalhado com jovens e adultos, nem possuíam formação específica. Nesse 

caso, notava-se igualmente um choque, ou seja, aqueles professores eram iniciantes 

naquela modalidade de ensino e sentiam-se, além de inseguros, isolados por não 

receberem suporte da escola, mesmo quando este era solicitado.  

 

Conforme recorda Marcelo Garcia (1999), algumas características observadas 

em educadores novatos, como insegurança no modo como tratam questões do dia a 

dia, dificuldade de lidar com a classe e equipe escolar etc., também podem ser 

experenciadas nos que possuem maior tempo de profissão quando mudam de 

escola, região, nível de ensino. Assim, a realização das atividades daqueles 

docentes, além de depender simplesmente do processo de tentativa e erro, estava 

envolta em sentimentos de mal-estar refletidos em suas atuações, segundo suas 

próprias afirmações. 

 

A partir dessa vivência, muitas indagações surgiram em mim no que tange à 

questão da formação e da atuação do professor e essas foram crescendo ao longo 

do tempo, no intercâmbio com colegas que trabalham na área educacional e por 
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meio de minhas observações sobre o desenvolvimento da educação brasileira.   

Como andam os cursos de licenciatura em Pedagogia? Eles estão oferecendo 

disciplinas relacionadas à EJA? Seus ensinamentos são suficientes para a 

realização do trabalho docente? As escolas que oferecem a EJA estão dando 

suporte ao professor que trabalha pela primeira vez com esse tipo específico de 

aluno? O suporte, ou sua ausência, realmente reflete positiva ou negativamente no 

trabalho do professor? O que esse docente sente com relação a isso? Como se 

sente sobre sua formação e seu trabalho? De que maneira seus sentimentos 

interferem em sua atuação? Compreender os sentimentos dos educadores iniciantes 

na EJA não seria importante para se refletir sobre o papel da escola no apoio ao 

trabalho deles e também para se repensar os cursos de formação inicial?      

 

Na presente pesquisa, não pretendo responder a todas essas perguntas 

particularmente, mas foi a partir da reflexão sobre elas que cheguei à delimitação 

central do problema: Quais as emoções e os sentimentos do professor, licenciando 

ou licenciado em Pedagogia, que trabalha pela primeira vez com a EJA, e quais as 

situações provocadoras desses sentimentos e emoções em relação à sua atividade 

profissional? Procurando compreender essas características, acredito que seja 

possível identificar as necessidades desse educador no que se refere tanto à sua 

formação inicial, quanto ao auxílio que a escola deve dispensar-lhe nessa etapa 

profissional e, a partir disso, oferecer subsídios para os cursos de Pedagogia e para 

as escolas que possuem a EJA.  

 

As questões afetivas são priorizadas nesta pesquisa. Ao estudar a 

afetividade, há uma grande preocupação com a pessoa do educador que inicia na 

EJA. Assim sendo, escolhi a teoria de desenvolvimento de Henri Wallon por 

considerá-la mais adequada para dar suporte teórico à compreensão do problema 

aqui levantado.  

 

Essa teoria tem como ponto principal a integração dos chamados conjuntos 

funcionais (afetividade, cognição e motricidade) e a integração organismo-meio. Ela 

possibilita o entendimento do ser humano em sua totalidade, compreendendo-o não 

somente de um único ponto de vista- cognitivo, afetivo ou motor- mas sim, por meio 

da relação constante entre eles que resulta numa pessoa única. Além disso, o 
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estudo walloniano valoriza o ambiente no qual o indivíduo está inserido, pois ambos 

se influenciam reciprocamente, sendo esse elemento igualmente importante no seu 

processo de desenvolvimento (MAHONEY e ALMEIDA, 2005). Dessa forma, esse 

princípio de integração do homem pode nos ajudar a refletir sobre as emoções e 

sentimentos do professor em relação a seu trabalho, percebendo como eles o 

afetam, como afetam sua profissão e como esta é afetada por ele. 

 

Alguns estudos recentes, Corsi (2002), Rocha (2005), Mariano (2005), entre 

outros, têm reforçado o que há algum tempo discute-se sobre o início da atuação 

docente. Como já comentado, trata-se de uma primeira fase da carreira, sendo esta 

conflitante, pois o aluno passará a ser professor e tudo o que foi aprendido por ele 

no curso de formação poderá entrar em choque com a realidade. Nessa fase, 

segundo estudos de Huberman (2007) sobre o ciclo da vida profissional do 

professor, pode haver um confrontamento com as dificuldades que possam surgir na 

realização do trabalho, denominado por ele de sobrevivência e, por outro lado, pode 

haver, simultaneamente, situações de descoberta, quando o novato sente-se 

entusiasmado e responsável pelo seu trabalho.   

 

No entanto, com relação ao professor experiente, como mencionado 

anteriormente, pode-se igualmente evidenciar semelhantes aspectos de conflito. O 

docente, ao longo de sua carreira, passa por uma variedade de experiências 

profissionais as quais vão influenciá-lo de alguma maneira, provocando uma 

diversidade de emoções e sentimentos. Uma dessas experiências refere-se à 

mudança de função, ou seja, o educador pode trabalhar em um momento como 

alfabetizador, como professor do ensino fundamental, como orientador, como 

coordenador em outros momentos etc.  

 

Desse modo, em sua trajetória, ele pode ter vários inícios na carreira, ou seja, 

mesmo que já tenha experiência profissional na área da educação, ao mudar sua 

atuação, é iniciante em uma determinada função. Na pesquisa de Groppo (2007) 1, 

que investigou professores que se tornaram coordenadores pedagógicos, podemos 

                                                 
1 O objetivo dessa pesquisa foi: “identificar sentimentos e emoções presentes na passagem de professor para 
professor-coordenador do período noturno da escola pública, nos dias que antecedem o início de suas atividades 
e nos primeiros meses na nova função.” (GROPPO, 2007, p. 17). 
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identificar algumas características conflitantes na mudança de cargo e, portanto, 

provocadoras de emoções e sentimentos. 

 

Atuar como professor de EJA é uma das funções que o educador pode 

exercer. Trata-se de um trabalho diferenciado, pois, basicamente, ensinam-se jovens 

e adultos que nunca frequentaram a escola, ou que não completaram a 

escolarização básica2, em um período reduzido. Devido a isso, para esse tipo de 

educação, é necessário um preparo profissional específico3. O fato de o docente 

muitas vezes não possuir esse preparo e por, principalmente, atuar pela primeira vez 

com esse alunado, representa uma situação provocadora de emoções e 

sentimentos, visto que muitos componentes que ali estão envolvidos constituirão 

uma novidade para ele e ainda terá que lidar com isso para poder desenvolver seu 

trabalho.   

 

A importância em estudar elementos que envolvem a EJA, dentre os quais se 

inclui o professor, está na relevância que essa modalidade de ensino representa 

para nossa sociedade hoje. Conforme dados do Censo Escolar do MEC e INEP4, do 

biênio 2007/2008, são 4.945.424 matriculados nessas escolas em todo o território 

brasileiro, sendo 932.658 só no estado de São Paulo- de acordo com dados da 

Secretaria Estadual de Educação (SÃO PAULO, 2007). Ademais, esse número pode 

ter a tendência de crescimento uma vez que ainda há um grande percentual de 

indivíduos fora da escola e de 14, 247 milhões de analfabetos- como mostra o 

levantamento do IBGE5 de 2009. Assim, o possível aumento de uma demanda 

suscitará a entrada de novos educadores na área. 

 

Além do entendimento desse cenário, é mister que se tenha um ensino de 

qualidade, pois, apesar da nossa constituição garantir direito à educação para todos 

                                                 
 
2 Ensino Fundamental e Médio. 
 
3 Porém, estudos de Guidelli (1996) apontam que “[...] não se tem levado em conta que para desenvolver um 
ensino adequado a esta clientela exige-se formação inicial específica e geral consistente, assim como a formação 
continuada.” (GUIDELLI, 1996, p.126) 
 
4 Ministério da Educação e Cultura (MEC); Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) 
 
5  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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e com “igualdade de condições para acesso e permanência na escola” (BRASIL, 

1988, art.206- § 1º.), a muitos indivíduos esse direito foi negado em tempo 

apropriado. E, para os que agora têm acesso, não basta apenas o ingresso, é 

preciso que se cumpram adequadamente os objetivos educacionais que, além de 

possibilitar o desenvolvimento pessoal devem, de acordo com Severino (2001), “[...] 

inserir os educandos nas forças construtivas do trabalho, da sociabilidade e da 

cultura.” (SEVERINO, 2001, p.67) 

 

Partindo da compreensão da importância descrita, esta pesquisa focaliza a 

figura do professor formando ou formado em Pedagogia (iniciante ou experiente na 

área educacional), que atua pela primeira vez no ensino de EJA, entendendo-o a 

partir de sua afetividade (sem deixar de lado a perspectiva de sua totalidade), como 

um dos componentes essenciais que pode contribuir para a melhoria dessa 

modalidade de ensino. Uma EJA de qualidade será possível, entre outros fatores, 

com um profissional que tenha uma adequada formação para trabalhar com esse 

alunado específico. Todavia, para tanto, fazem-se necessários bons cursos de 

formação e um maior entendimento sobre qual o papel da escola no trabalho junto a 

esse educador.  

 

Com o intuito de maior esclarecimento, a seguir apresento o modo como este 

trabalho está estruturado: 

 

Capítulo 1- Primeiramente, traço um breve histórico da EJA no Brasil para 

familiarizar o leitor com o desenvolvimento dessa modalidade de ensino em nosso 

país. Em seguida, dentre os estudos voltados para a EJA, apresento especialmente 

os que abordam seus docentes e os que dão enfoque à dimensão afetiva. A ênfase 

é dada somente aos trabalhos que mais forneceram embasamento para a 

elaboração desta pesquisa.  

   

Capítulo 2- Referencial teórico- Nesta parte, trago os pontos principais da 

teoria de desenvolvimento de Henri Wallon, destacando os que ajudaram no 

enriquecimento deste trabalho, tais como: integração organismo-meio, integração 

entre os conjuntos funcionais, o papel dos meios e dos grupos na constituição da 

pessoa. 
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Capítulo 3- Procedimento Metodológico- Neste capítulo, caracterizo o 

procedimento metodológico apresentando: as escolhas para a produção das 

informações; os passos seguidos para a realização das entrevistas; os participantes; 

o procedimento para a análise e discussão das informações.   

 

Capítulo 4- Análise e Discussão das Informações- Aqui mostro as 

informações já organizadas, analisando-as e discutindo sobre as mesmas apoiando-

me no referencial teórico escolhido, objetivando respostas para as questões 

enfatizadas na pesquisa. 

 

Capítulo 5- Neste capítulo, faço algumas considerações finais acerca do que 

foi evidenciado após a realização da pesquisa. 
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CAPÍTULO 1-    CONHECENDO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 

Se a educação sozinha não transforma 
a sociedade, sem ela, tampouco a 
sociedade muda. 
Paulo Freire 

 
 
1.1- UM BREVE OLHAR SOBRE A HISTÓRIA DA EJA NO BRAS IL 
 
 
Em um sentido mais amplo podemos dizer que, embora com características 

muito diferentes das atuais, uma educação para adultos foi primeiramente oferecida 

no Brasil no período colonial, com a catequização dos índios e escravos, feita por 

missionários portugueses da Igreja Católica6. A partir daí, a educação como um todo 

foi lentamente melhorando e se modificando, juntamente com a transformação da 

nossa sociedade. Contudo, o ensino de adultos só começou a ter avanços 

significativos a partir do final da primeira metade do século XX, pois, anterior a isso, 

conforme salientam Haddad e Di Pierro (2000), no Período Imperial e na Primeira 

República, pouco foi feito sobre aquela modalidade de ensino7.  

 

Entre 1869 e 1886, por exemplo, podemos identificar apenas algumas 

referências à instrução de adultos com o estabelecimento de cursos noturnos 

oferecidos em todo território nacional, de acordo com que observamos nos estudos 

de Almeida (1988) 8. Analisando compilações de Primitivo Moacyr, de 1936 a 1939, 

a autora nos mostra que a criação desses cursos, por meio de decretos, surge da 

necessidade de oferecer um ensino primário ao adulto analfabeto. No entanto, após 

discussões políticas sobre a localização para o exercício desse tipo de educação, o 

mesmo não obteve êxito prático naqueles anos.  

 

                                                 
6 Cumpre observar que essa educação tinha o intuito de doutrinação e domínio, pois os colonizadores queriam 
impor seus valores, sobretudo os da Igreja Católica. 
 
7 Ainda que a primeira Constituição Brasileira, de 1824, desse garantia de gratuidade de educação primária a 
todos os cidadãos  (incluindo os adultos, portanto). 
 
8 Almeida realizou um minucioso trabalho de levantamento de informações sobre a história do ensino noturno no 
estado de São Paulo desde o período imperial até a década de 1980. Embora esse tipo de ensino não se referisse 
exclusivamente à educação de jovens e adultos, pois foi oferecido inclusive às crianças operárias, ele a 
incorporava. 
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Na Primeira República, notamos ainda outra referência com relação a esse 

campo da educação. No estado de São Paulo, com a lei paulista de instrução 

pública no. 88 de 8 de setembro de 1892, são estabelecidos cursos noturnos 

gratuitos “[...] para adultos que não haviam cursado o ensino primário [...]”(ALMEIDA, 

1988, p. 51).  De acordo com a lei, os cursos deveriam ensinar as mesmas matérias 

do curso regular com exceção dos trabalhos manuais e ginástica9. Apesar dessa 

evidência, porém, “até esse período a preocupação com a educação de jovens e 

adultos praticamente não se distinguia como fonte de pensamento pedagógico ou de 

políticas educacionais específicas. Isso só viria a ocorrer em meados da década de 

1940.” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p.110). 

 

Com a Revolução de 1930, o país passou por grandes transformações. No 

tocante à educação para jovens e adultos, na Constituição de 1934, de breve 

duração, houve a menção à necessidade de oferecer ensino a essas pessoas10. 

Entretanto, foi nos anos de 1940, como já mencionado, que ela começa a ter 

características diferentes da fase anterior, constituindo-se como tema de política 

educacional e logrando iniciativas concretas. Assim, partindo dessa década, 

começaram a se instalar alguns movimentos e programas governamentais.  

 

É com o decreto no.  19.513, de 25 de agosto de 1945, que dispõe a 

concessão de auxílios do Fundo Nacional do Ensino Primário11 às unidades da 

Federação, que se notam as primeiras estruturações referentes a uma política global 

do governo brasileiro no campo da educação de adultos, conforme ressalta Almeida 

(1988)12. Como consequência, movimentos começam a aparecer. Em 1947, surge 

um serviço que tinha o objetivo de orientar os trabalhos dos planos anuais do ensino 

                                                 
9 Com essa lei decorrem outras leis e decretos em São Paulo sobre instrução pública, no período de 1896 a 1915, 
aperfeiçoando os cursos diurnos e noturnos. Os decretos acrescentavam mudanças para atender o aumento da 
população que ocorria de modo acelerado devido à vinda de estrangeiros ao país, principalmente no estado de 
São Paulo. 
 
10 “CAPÍTULO II, art 148, § único, alínea a) ensino primário integral gratuito e de freqüência obrigatória 
extensivo aos adultos.” 
 
11 Instituído em 1942 pelo INEP. 
 
12 O artigo 4º estabeleceu: “[...] a importância correspondente a 25% de cada auxílio federal será aplicada na 
educação primária de adolescentes e adultos analfabetos, observados os termos de um plano geral de ensino 
supletivo, aprovado pelo Ministério da Educação e Saúde.” (ALMEIDA, 1988, p.53). 
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supletivo- o Serviço de Educação de Adultos do Departamento Nacional de 

Educação. Posteriormente, com o desenvolvimento de atividades coordenadas pelo 

Ministério da Educação e Saúde, passou a ser chamado de Campanha Nacional de 

Educação de Adultos comandada por Lourenço Filho, desde o ano de sua criação 

até 195013. 

Estruturam-se mais campanhas e movimentos na área da educação de 

adultos, como a Campanha de Educação Rural, de 1952, e a Campanha Nacional 

de Erradicação do Analfabetismo, de 1958, e ainda outros como aqueles 

sequenciados por Haddad e Di Pierro (2000): 

 

 

... Movimento de Educação de Base, da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil, estabelecido no Brasil, com o patrocínio do Governo Federal; 
Movimento de Cultura Popular do Recife a partir de 1961; os Centros 
Populares de Cultura, órgãos culturais da UNE; a Campanha de Pé no 
Chão; Também Se Aprende a Ler, da Secretária Municipal de Educação de 
Natal; o Movimento de Cultura Popular do Recife; e, finalmente, em 1964, o 
Programa Nacional de Alfabetização de Adultos do Ministério da Educação 
e Cultura, que contou com a presença do professor Paulo Freire. (HADDAD; 
DI PIERRO, 2000, p. 113) 

 

 

Merece ser destacado que trabalhos de Paulo Freire direcionaram diversas 

experiências em educação de adultos, no final dos anos 1950 e início dos anos 

1960. A partir de 1945, o país estava envolvido em um processo de 

redemocratização com o fim da Era Vargas e era nesse cenário que a educação foi 

alvo de discussões por parte de intelectuais preocupados não só com seu adequado 

desenvolvimento, mas, inclusive, com a participação política do povo. A educação de 

adultos começa a ser discutida sob essa perspectiva assumindo uma nova visão de 

pensamento pedagógico; Freire foi seu maior representante. Apesar de ele sofrer 

repressão na época da ditadura militar brasileira, seu pensamento permeou muitas 

atividades que envolvem esse segmento de ensino e isso acontece até os dias 

atuais.  

 

                                                 
13 “A partir de 1950 a Campanha desenvolveu-se ainda amparada na organização e impulso da etapa anterior. 
Após 1954, a Campanha de Educação de Adultos praticamente encerrou sua existência oficial. No entanto, o 
Serviço de Educação de Adultos do Departamento Nacional de Educação continuou mantendo a rede de ensino 
supletivo instalada em 1947.” (ALMEIDA, 1988, p. 54) 
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O Programa Nacional de Alfabetização de Adultos, citado anteriormente, foi 

interrompido com o golpe militar de 1964. Em 1969 surgiu o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL) que, sob supervisão do poder federal, e diferentemente do 

programa anterior, não tinha cunho politizador, mas sim divulgador dos interesses do 

governo. Logo após o término do MOBRAL, já com o fim do regime ditatorial, em 

1985, criou-se a Fundação Educar, “[...] que passou a apoiar técnica e 

financeiramente iniciativas de governos estaduais, municipais e entidades civis, 

abrindo mão do controle político pedagógico que caracterizara até então a ação do 

MOBRAL.” (DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001, p.62).  

 

Essa fundação, por sua vez, foi extinta em 1990 dando lugar no ano seguinte 

a um novo programa promovido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), o 

Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC). O PNAC foi criado numa 

atmosfera em que grandes debates, encontros e congressos aconteciam no país, 

provocados pelo chamado Ano Internacional da Alfabetização (promovido pela ONU- 

Organização das Nações Unidas) Segundo Machado (1998), o propósito desse 

plano era reduzir em 70% o número de analfabetos no país nos próximos cinco 

anos. No entanto, por motivos políticos, o PNAC não teve continuidade. 

 

Meses depois do lançamento do PNAC verificou-se uma completa 
desvinculação do Programa com a comissão criada por ele, pois vários 
recursos eram liberados para diversas instituições e empresas que muitas 
vezes não tinham nenhuma preocupação com a área da alfabetização [...] 
(MACHADO, 1998, p.3). 

 

 

No estado de São Paulo foi desenvolvido o Movimento de Alfabetização de 

Jovens e Adultos (MOVA), em 1989. Esse movimento surgiu quando Paulo Freire 

estava na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. De acordo com Santos:  

 

O MOVA-SP foi uma parceria entre Secretaria Municipal de Educação de 
São Paulo e os grupos sociais que já desenvolviam trabalho de 
alfabetização. Seu objetivo além de alfabetizar e conscientizar seus 
educandos, era proporcionar espaços de participação política de seus 
educadores e educandos na esfera pública [...] (SANTOS, 2007, p. 13) 

 

 

Ele durou até 1992, mas foi retomado em 2001 e, a partir daí, criaram-se 

novos Movas em vários estados brasileiros. 
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Outros programas governamentais, ou não governamentais, de destaque, 

envolvendo parcerias com instituições de pesquisa, ensino e sociedade civil, 

surgiram em todo o Brasil a partir do fim da década de 1990 e muitos funcionam até 

os dias de hoje, como por exemplo:  

 

- Programa de Alfabetização Solidária (ALFASOL)- é uma 

organização da sociedade civil sem fins lucrativos e de utilidade pública, que 

adota um modelo simples de alfabetização inicial, inovador e de baixo custo, 

baseado no sistema de parcerias com os diversos setores da sociedade 14; 

  

- Programa Nacional da Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA)- do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), tem a missão de ampliar os níveis de escolarização formal dos 

trabalhadores rurais assentados. Atua como instrumento de democratização 

do conhecimento no campo, ao propor e apoiar projetos de educação que 

utilizam metodologias voltadas para o desenvolvimento das áreas de 

reforma agrária. 15  

 

- Plano Nacional de Formação de Trabalhador (PLANFOR), [...] 

implementado em todas as regiões do país a partir de 1996, sob a direção 

do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e com recursos do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador [...]. O objetivo geral do Planfor foi apresentar oferta 

de educação profissional suficiente para qualificar ou requalificar, 

anualmente, a partir de 1999, pelo menos 20% da População 

Economicamente Ativa – PEA, como resultado de suas ações, articuladas 

ao conjunto de ações das agências de educação profissionais já existentes 

no país.” 16  

 

Em 2003 foi criada a Secretaria Extraordinária de Erradicação do 

Analfabetismo (resolução- 046 de 5/11/2003) cuja meta era erradicar o 

analfabetismo. Com isso, foi lançado o Programa Brasil Alfabetizado que, segundo 

seu conceito atual, “[...] prevê a erradicação do analfabetismo e o progressivo 

                                                 
14 Retirado de: http://www.alfabetizacao.org.br/site/alfasol.asp 
 
15 Retirado de: http://www.incra.gov.br 
 
16 BULHÕES, 2004, p. 39-49 
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atendimento a jovens e adultos no primeiro segmento de educação de jovens e 

adultos, até 2017[...]” (FNDE17, 2009).  

 

Simultaneamente aos avanços observados, algumas mudanças são 

concretizadas no que tange à legislação. A Lei Federal 5692/7118, que regulariza o 

sistema educacional brasileiro com base na Constituição, foi um marco importante 

na história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Di Pierro; Joia e Ribeiro 

(2001) salientam que pela primeira vez uma legislação educacional no país trouxe 

um capítulo só sobre a educação de adultos (Capítulo IV- Do Ensino Supletivo) e 

também ressaltam que: 

 

Um dos componentes mais significativos do atendimento educativo 
preconizado pela Lei 5692/71 àqueles que não haviam realizado ou 
completado na idade própria a escolaridade obrigatória foi a flexibilidade. 
Prevista  na letra da lei, ela se concretizou na possibilidade de organização 
do ensino em várias modalidades: cursos supletivos, centros de estudos e 
ensino à distância, entre outras (DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001, p.62). 

 

 

 Ainda que essas mudanças fossem importantes, de acordo com as autoras, a 

obrigatoriedade da oferta pública  do então denominado ensino de primeiro grau era 

limitada apenas às crianças de 7 a 14 anos. Foi a Constituição Federais de 1988, em 

seu artigo 208, que estendeu aos jovens e adultos o direito à educação fundamental, 

sendo responsablidade do Estado a sua oferta19. Nessa década, já se verificava o 

desenvolvimento do ensino de jovens e adultos em todo o país, contudo, problemas 

de ordem prática aconteceram: a não adequação pedagógica ao ensino para adultos 

e a falta de incentivo político e financeiro foram  alguns desses problemas.  

 

Sobre o educador que deve trabalhar com os jovens e adultos, a LDB 

5692/71 apresenta brevemente no Capítulo V, artigo 31, como deve ser seu preparo: 

                                                 
17 FNDE- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Autarquia do MEC que tem a missão de prover 
recursos e executar ações para o desenvolvimento da educação). 
 
18 A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi criada em1961, seguida por uma versão em 
1971, que vigorou até a promulgação da mais recente em 1996.  
 
19 Art. 208- “O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de: I- Ensino fundamental 
obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos que não tiveram acesso em idade 
própria.” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 
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“O pessoal docente do ensino supletivo terá preparo adequado às características 

especiais desse tipo de ensino, de acordo com as normas estabelecidas pelos 

Conselhos de Educação.” (BRASIL, 1971). 

 

Com relação à nova LDB 9394 de 199620, constata-se a reafirmação do 

direito de jovens e adultos ao ensino fundamental, em seu artigo 4º e, ademais, no 

artigo 37º,  esta lei coloca que a EJA “será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

própria” (BRASIL, 1996). Ela acrescenta ainda o rebaixamento da idade mínima de 

18 para 15 anos para acesso  a essa modalidade de ensino, tanto nos cursos, 

quanto na prestação de exames, no nível de conclusão do ensino fundamental.  

 

Assim como na década anterior, os problemas permaneciam  e retrocessos 

também podem ser percebidos. Como exemplo, “em 1996, uma ementa à 

constituição suprimiu a obrigatoriedade do ensino fundamental aos jovens e adultos, 

mantendo apenas a garantia de sua oferta gratuita. Essa formulação desobriga o 

Estado de uma ação convocatória e mobilizadora[...]”. (DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 

2001, p.67) .  

 

No dia cinco de julho de 2000, foram estabelecidas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (DCNs/EJA) pela resolução do 

Conselho Nacional de Educação e Camâra da Educação Básica (CNE/CEB) no. 1. 

Essas diretrizes surgem da necessidade de se esclarecer dúvidas com relação à 

EJA após esta ser considerada como modalidade de ensino da educação básica, 

pela nova LDB: 

 

A EJA, de acordo com a Lei 9394/96, passando a ser um modalidade da 
educação básica nas etapas do ensino fundamental e médio, usufrui de 
uma especificidade própria que, como tal deveria receber um tratamento 
consequente. Ao mesmo tempo, muitas  dúvidas  assolavam os muitos 
interessados no assunto [...] Fazendo jus ao disposto no art. 9021 da LDB, a 

                                                 
20 A LDB 9394/96 passa a usar a terminologia Educação de Jovens e Adultos e não mais Ensino Supletivo. Além 
disso, a partir de seu surgimento, sofreu uma série de modificações (ver alterações em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/l9394.htm).  
 
21 Art. 90. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui nesta Lei serão 
resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou, mediante delegação deste, pelos órgãos normativos dos 
sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária. 
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CEB, dando respostas caso a caso, amadureceu uma compreensão que 
isto não era suficiente. Era preciso uma apreciação de maior fôlego. O 
presente parecer se ocupa das diretrizes da EJA cuja especificidade se 
compõe com os pareceres supra citados.(BRASIL, 2000, p. 2) 

 

 

 As DCNs/EJA ressaltam para quem elas estão dirigidas: 

 

É importante reiterar, desde o início, que este parecer se dirige ao sistemas 
de ensino e seus respectivos estabelecimentos que venham a se ocupar de 
educação de jovens e adultos sob a forma presencial e semi-presencial de 
cursos e tenham como objetivo o fornecimento de certificados de conclusão 
de etapas da educação básica. Para tais estabelecimentos, as diretrizes 
aqui expostas são obrigatórias  bem como será obrigatória uma formação 
docente que lhes seja consequente. (BRASIL, 2000, p.4) 

 

 

Essas diretrizes expõem, porém, que também podem servir como um 

referencial pedagógico para  outras iniciativas que desenvolvam programas definidos 

no art.  1º. da LDB22. 

 

Cabe enfatizar ainda o que as diretrizes colocam no que tange aos aspectos 

da função da EJA e da formação dos seus educadores. Com relação ao primeiro 

aspecto, a EJA deve ter uma função reparadora  não no sentido de suprimento, mas 

com o oferecimento de acesso juntamente ao direito de uma escola com qualidade, 

possibilitando igualdade aos educandos na atuação na sociedade. (BRASIL, 2000)23. 

Referente ao segundo, a formação docente deve atender as exigências para todos 

os professores encontradas na LDB. No entanto, “[...] o preparo de um docente 

voltado para a EJA deve incluir, além das exigências formativas para todo e qualquer 

                                                                                                                                                         
 
22 Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais. 
 
23 Sobre a  função reparadora, faz-se aqui um breve comentário: os ensinamentos da EJA deveriam, entre outros 
fatores, possibilitar  elementos  para uma efetiva atuação de seus educandos na sociedade mas, na verdade, não é 
isso que ocorre, a EJA é falsamente inclusiva. O indivíduo formado nessa modalidade de ensino não recebe 
subsídios essenciais para aquela atuação e, além disso, é, muitas vezes, marginalizado pela sociedade 
principalmente nas esferas trabalhistas. Dessa forma, o que era para se caracterizar como uma tentativa de 
inclusão  social passa a manisfestar-se como exclusão. Algumas pesquisas têm evidenciado essa contradição 
entre inclusão e exclusão. Assim como coloca Sawaia: “[...] os estudos reforçam a tese de que o excluído não 
está à margem da sociedade, mas repõe e sustenta a ordem social, sofrendo muito nesse processo de inclusão 
social [...]” (SAWAIA, 2002, p.12).                 
 



27 
 

professor, aquelas relativas à complexidade diferencial desta modalidade de ensino.” 

(BRASIL, 2000, p. 56).   

 

Ao observarmos toda a evolução da educação de jovens e adultos no Brasil, 

percebemos que problemas ainda persistem no seu desenvolvimento- mesmo que 

algumas melhorias estejam sendo gradativamente incorporadas nesse campo de 

ensino. Na análise do panorama histórico, notamos uma descontinuidade das 

políticas e programas contribuindo para a permanência ou mesmo crescimento das 

dificuldades. Porém, esforços para que elas sejam sanadas igualmente permanecem 

e os percebemos nos conjuntos de ações, entre as quais os encontramos: na 

mobilização da sociedade, nas ações políticas, nos debates acadêmicos, na 

efetivação das ideias desses debates etc. 

 

 

1.2- O QUE DIZEM ALGUMAS PESQUISAS 
 
 
As melhorias na EJA surgiram graças às necessidades sociais e aos esforços 

da nossa comunidade civil, científica e política. No entanto, ainda há muito que se 

fazer, pois o ensino para jovens e adultos está longe do desejado. Nesse sentido, 

observam-se discussões nas diversas esferas da sociedade com o intuito de se 

obter um ensino cada vez melhor. Esses debates são revelados, entre outros 

aspectos, sob a forma de estudos científicos que evidenciam diferentes elementos.   

 

Reafirmo que o elemento de destaque neste estudo é a figura do professor da 

EJA, mais especificamente o licenciando e o licenciado em Pedagogia e que atua 

pela primeira vez nessa área, dando enfoque a sua dimensão afetiva. Essa escolha 

acontece, pois considero o educador um dos componentes essenciais da educação 

que pode contribuir para a melhoria da modalidade de ensino aqui discutida.  

 

Apresento neste subcapítulo, após um levantamento bibliográfico, alguns 

trabalhos que contribuíram para o desenvolvimento da presente pesquisa, são eles: 

um estudo caracterizado como Estado do Conhecimento de Haddad (2002), que traz 

análises de teses e dissertações sobre EJA produzidas entre 1986-1998; algumas 
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pesquisas realizadas no PED24, da última década, que privilegiam estudos sobre a 

dimensão afetiva no contexto escolar; trabalhos que tratam especificamente da 

formação de professores da EJA, apresentados nos ENEJA’s.25; e outros expostos 

nas reuniões da ANPED26 de 2006 a 2008, também sobre formação desses 

profissionais.  

 

Começo pelo estudo de Haddad (2002), Estado do Conhecimento- Educação 

de Jovens e Adultos no Brasil (1986-1998), no qual analisa a produção discente da 

Pós-Graduação sobre a EJA desse período no Brasil. Justifico a escolha desse 

trabalho pelas palavras de Machado: 

  

O estado do conhecimento é um instrumento valioso como referencial para 
aqueles que orientam trabalhos de pesquisa na área: tanto contribui para a 
avaliação crítica do que já foi produzido como para a identificação dos 
avanços teóricos das temáticas relacionadas.  (MACHADO, 2002, p.38) 

 

O estudo contempla 166 dissertações e 17 teses, totalizando 183 trabalhos 

que estão divididos em temas, a saber: tema I, o professor; tema II, o aluno; tema III, 

concepções e práticas pedagógicas; tema IV, políticas públicas e EJA; tema V, 

educação popular.  O tema I, que possui 32 pesquisas (4 teses e 28 dissertações) foi 

separado em dois subtemas: primeiro, Relações Professor/Aluno e Visões sobre a 

EJA; em seguida, Professor: sua Prática e sua Formação- os quais serão 

enfatizados a seguir por tratarem do assunto ligado ao presente estudo27.  

 

De acordo com essa análise, as pesquisas que abordam o primeiro subtema 

(Relações Professor/Aluno e Visões sobre a EJA) mostram a preocupação central 

em conhecer a realidade da EJA por meio de seus sujeitos. Elas revelam, em suma, 

que a relação professor e aluno pode variar de acordo com cada experiência vivida. 

Conforme consta na análise, as pesquisas “[...] apontam para problemas já 

evidenciados há muito na Educação de Jovens e Adultos.” (MACHADO, 2002, p. 

                                                 
24  Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação (PUC-SP)- PED 
 
25 Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos- ENEJA’s. (Que acontecem anualmente no Brasil 
desde 1999) 
 
26 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisas em Educação- ANPED. 
 
27 Na pesquisa organizada por Sérgio Haddad, cada tema foi analisado por diferentes estudiosos. Maria 
Margarida Machado analisou as pesquisas dos temas I e II. 



29 
 

26), como por exemplo, pode haver preconceitos por parte de seus atores no 

tocante a essa modalidade de ensino, mas também podem existir projetos exitosos 

que possibilitam uma educação de qualidade e melhora nas relações interpessoais. 

Alguns trabalhos dizem ainda que os docentes da EJA estão distantes das 

condições concretas de seus alunos, não tendo formação específica para trabalhar 

com educandos dessa área. 

 

O subtema seguinte (Professor: sua Prática e sua Formação), conforme 

mostra esse estudo, indica que os objetivos encontrados nas pesquisas direcionam-

se para duas tendências: a primeira diz respeito à análise de experiências 

específicas da formação dos educadores, como por exemplo, relação da formação 

com o fracasso escolar28; a outra tendência “[...] busca apontar caminhos para uma 

boa formação de professores que atuam na EJA- [...]” (MACHADO, 2002, p. 28), um 

exemplo está na questão sobre superar a separação entre teoria e prática.29  

 

Esses trabalhos do tema I tratam a figura do professor da EJA sob diferentes 

perspectivas, no entanto, podemos observar uma preocupação maior em 

compreender as experiências do docente. Assim sendo, percebemos que estudos 

dessa natureza continuam significativos, já que podem oferecer relevantes subsídios 

para o aperfeiçoamento dos aspectos educacionais dentre os quais se inclui a 

modalidade de ensino EJA. Vale observar ainda que, apesar de alguns trabalhos 

versarem de modo geral sobre questões afetivas30, nenhum o tem como foco 

principal; isso pode ser percebido tanto nos aspectos destacados nas pesquisas 

quanto no referencial teórico usado por elas (listados na análise de Machado, em 

Haddad, 2002). 

   

                                                 
 
28 Tema discutido na pesquisa de Menin (1994). 
 
29Tema discutido na pesquisa de Piconez (1995). 
 
30 Por exemplo: o trabalho de ALMEIDA, L. R.  O Projeto Noturno: incursões no vivido por educadores e alunos 
de escolas públicas paulistas que tentaram um jeito novo de caminhar. Tese (Doutorado em Educação), PUC-SP, 
1992; a pesquisa de CIANFA, C. R. de L. A importância das relações interpessoais na educação de Adultos. 
Dissertação (Mestrado em Educação), UNICAMP, 1996. 
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Ao contrário, podemos notar um grande número de pesquisas que dão 

enfoque aos aspectos afetivos no campo da educação escolar no levantamento feito 

sobre as produções científicas do PED, da última década. Isso pode evidenciar a 

importância desse tipo de estudo. A propósito, a respeito de um recente aumento de 

pesquisas sobre afetividade, Mahoney e Almeida (2007), partindo da análise de 

Kirouac, esclarecem que: 

 

[...] só a partir dos últimos anos da década de 1970 os estudos sobre 
emoção, até então considerados pela psicologia marginais, não científicos e 
supérfluos, sofreram uma mudança de interesse: surgiram, então, pesquisas 
empíricas e teóricas que aceitavam variáveis internas como explicativas do 
comportamento. (MAHONEY; ALMEIDA, 2007, p. 16) 

 

O levantamento feito no PED, em função do projeto de pesquisa “Estado do 

Conhecimento: Afetividade no Contexto Escolar” 31 do qual participo, abarcou 

trabalhos do período de 2000 a 2008; foram identificadas 54 pesquisas sobre a 

temática. Agrupando-as conforme os participantes, podemos constatar que foram 

realizadas: quatro teses e 19 dissertações sobre o aluno; seis teses e nove 

dissertações sobre o professor, duas teses e quatro dissertações sobre a relação 

professor/aluno; três teses e sete dissertações sobre os agentes educativos32.   

 

Dessas pesquisas, apenas quatro abordam a EJA: Quem tem medo de 

matemática? Sentimentos envolvidos na aprendizagem da matemática por alunos da 

Suplência. (FERNANDES, 2004); Os alunos do ensino supletivo hoje: em cena os 

sentimentos vividos na sala de aula, (GIGLIO, 2004); Sentimentos em relação à 

suplência do Ensino Fundamental: um estudo com alunos de 8ª. série (GODOY, 

2005); O retorno à escola: um estudo com alunos da Educação de Jovens e Adultos 

(RODRIGUES, 2006). Ainda que elas tratem dos aspectos afetivos, nenhuma se 

refere especificamente ao professor. Contudo, ao se fazer um levantamento do que 

foi publicado em 2009 no mesmo programa, é possível encontrar uma pesquisa que 

aborda os docentes da EJA dando ênfase à sua afetividade: Emoções e sentimentos 

na atuação docente: um estudo com professores de matemática da Educação de 

Jovens e Adultos (AZEVEDO, 2009). 
                                                 
31 Resultados parciais da pesquisa foram apresentados em 3 congressos: IX Congresso Nacional de Psicologia 
Escolar e Educacional (julho, 2009); VII Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento (novembro, 
2009); III Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão (setembro, 2010).  
 
32 Coordenadores pedagógicos, orientadores pedagógicos, diretores, etc. 
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Azevedo (2009) procurou compreender as emoções e sentimentos envolvidos 

na atuação dos docentes de matemática da EJA e as situações que os provocam.  

Os dez participantes dessa pesquisa trabalham em escolas públicas e privadas e 

possuem graduação e pós-graduação em áreas como Matemática, Engenharia, 

Ciências Contábeis e Física. Apesar de atuarem na docência, apenas a metade 

escolheu na graduação os cursos ligados ao magistério (como a Matemática e 

Física). Outra informação é que, em sua maioria, os professores estão na docência 

há mais de cinco anos, apontando que já possuem experiência profissional na área 

da educação; da mesma forma, a maior parte deles tem cinco anos ou mais de 

trabalho na EJA.  

Esse estudo concluiu que os professores mostraram-se inexperientes para 

trabalhar com a EJA; “[...] mesmo aqueles que tinham boa formação na área 

específica da Matemática, ou até sido alunos de EJA. Isto não bastou para prepará-

los para atuar nessa modalidade de ensino. Daí o medo e a insegurança.” 

(AZEVEDO, 2009, p. 117). A pesquisa mostra, por outro lado, que o apoio da equipe 

escolar, as respostas das atividades dos alunos e as suas experiências de vida 

foram significativos para a melhoria da realização de suas funções.  A autora 

ressalta que é importante investir na formação de professores, principalmente nas 

licenciaturas, para dar-lhes condições para lidar com o conteúdo e com questões de 

natureza afetivo-emocional, sendo este elemento importante para o “[...] nível de 

relacionamento e clima emocional presente no ato educativo.” (AZEVEDO, 2009, 

p.119). 

Analisando essa pesquisa, podemos refletir sobre algumas perguntas: e os 

professores com formação em Pedagogia, estariam eles mais bem preparados para 

atuar na EJA, tanto com relação ao conteúdo quanto aos aspectos afetivos, uma vez 

que esse curso se diferencia das outras licenciaturas por estar exclusivamente 

voltado para a área da Educação? E os pedagogos que estudaram a EJA nos 

currículos de suas graduações ou que receberam orientações de suas 

universidades, conseguiriam lidar com essa modalidade de ensino mais facilmente? 

Em que direção exatamente os cursos poderiam contribuir para o aperfeiçoamento 

na formação? Acredito que esses questionamentos mostram-se relevantes uma vez 

que o número de licenciados em Pedagogia é grande e pode- se inferir que muitos 

deles trabalham ou irão trabalhar na EJA.  
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A formação dos educadores que atuam na EJA é um assunto que vem sendo 

veementemente debatido, nos últimos anos, nos meios acadêmicos. Isso pode ser 

constatado nos Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos (ENEJA’s) 

que acontecem todos os anos no Brasil, desde 1999. Além dos trabalhos 

apresentados nesses encontros discutirem diferentes temas como políticas públicas, 

práticas pedagógicas, entre outros, há uma grande preocupação com o profissional 

desse campo educativo. A questão da formação docente “[...] vem sendo colocada 

como uma das estratégias para se avançar na qualidade da educação.” (SOARES, 

2006, p. 9). 

Como resultado do VII ENEJA33, realizado em 2005, sentiu-se a necessidade, 

por parte dos estudiosos presentes, de se realizar um seminário só sobre a 

formação do professor da EJA, o qual ocorreu no ano seguinte, em Belo Horizonte (I 

Seminário Nacional sobre Formação do Educador de Jovens e Adultos) 34.  Nesse 

seminário, de acordo com SOARES (2006), proposições relacionadas às 

configurações do campo da EJA, às trajetórias da formação de seus educadores, à 

formação continuada dos educadores em serviço, às pesquisas sobre formação em 

EJA e aos cursos de extensão nas universidades, foram debatidas ao mesmo tempo 

em que foram apresentadas propostas para reflexão. Destaco, para a presente 

pesquisa, alguns pontos das discussões de dois pesquisadores; Arroyo e Pereira. 

Arroyo (2006) discute, entre outros aspectos, que para falarmos da formação 

do docente de EJA temos que, primeiramente, entender que não existe um perfil 

desse profissional: 

Sabemos que uma das características da EJA foi, durante muito tempo, 
construir-se um pouco às margens, “ou à margem do rio”. 
Consequentemente não vínhamos tendo políticas oficiais públicas de 
educação de jovens e adultos. Não vínhamos tendo centros de educação, 
de formação do educador da EJA. (ARROYO, 2006, p.17) 

 

Para o autor, esse campo educacional vem, aos poucos, sendo perfilado, 

possibilitando futuramente também um perfil mais definido do seu educador. No 

                                                 
33 Desde 1999 (data do primeiro encontro) já foram realizados 11 ENEJAS (http://www.forumeja.org.br/enejas). 
 
34 Como fruto desse seminário, foi publicado o seguinte livro: Soares, L. (org.) Formação de Educadores de 
Jovens e Adultos. Belo Horizonte: Autentica, 2006. Além disso, um segundo Seminário Nacional de Formação 
de Educadores de Jovens e Adultos foi realizado em 2007, em Goiânia. 
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entanto, ele chama a atenção para alguns impasses atuais como a questão do 

problema de se formar professores generalistas (que tanto podem atuar no ensino 

diurno ensinando crianças, como no noturno dando aulas para jovens e adultos), 

esquecendo-se de que a EJA é uma área com características diferenciadas.  

Essa reflexão é importante uma vez que, ao discutirmos de que professor 

precisamos para atuar na EJA, temos que considerar que a formação desse 

profissional é uma área que, assim como a própria modalidade da EJA, ainda está 

em construção. Portanto, podemos concluir que estudos nesse sentido são 

extremamente relevantes para contribuir para a caracterização desse tipo de ensino 

e, consequentemente, para a busca da qualidade, já que o docente faz parte do 

processo.   

Pereira (2006) faz uma análise de trabalhos e pôsteres, aprovados e 

apresentados nas reuniões da ANPED nos diferentes Grupos de Trabalhos, entre 

2000 e 2005, referentes à formação de educadores de jovens e adultos. A partir do 

entendimento dos dados quantitativos, o autor confirma que as pesquisas a respeito 

da temática são recentes no Brasil e que ainda há necessidade de mais estudos 

sobre ela, principalmente em relação à formação inicial/acadêmica.  

Verificando o levantamento feito por Pereira, podemos notar que as pesquisas 

apresentadas naquele período na ANPED vêm de diferentes partes do país, 

fazendo-nos perceber uma abrangência sobre a preocupação com estudos da 

formação de docentes da EJA. Ademais, partindo da explanação referente aos 

trabalhos, embora sucinta, permite-nos inferir que a dimensão afetiva dos seus 

sujeitos é discutida como tema principal apenas em uma pesquisa35. 

Ao observarmos os trabalhos apresentados na ANPED, entre 2006 e 2008, no 

GT1836, por meio do seu website37, podemos constatar apenas sete referentes ao 

tema formação de seus professores: Práticas de letramento(s) de professores 

formadores de professores e de alunos professores: que relação estabelecer? 

                                                 
35 SILVA, L. P. da. A afetividade como mediação no processo de constituição dos alfabetizadores de jovens e 
adultos. In: 28ª.. Reunião anual da ANPED, Caxambu, 2005 
 
36 Grupo de trabalho-pessoas jovens e adultas- ANPED    
 
37 (http://www.forumeja.org.br/gt18/?q=node/20) 
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(FREITAS, 2006); A especificidade do trabalho do professor de Educação de Jovens 

e Adultos (LOPES, 2006); O Educador de Jovens e Adultos em Formação 

(SOARES, 2006); Educar servidores públicos: dilemas da docência no contexto de 

trabalho da educação de jovens e adultos (BANDEIRA, 2007); A Constituição da 

docência na educação de jovens e adultos (LAFFIN, 2007); Memória, história e 

experiência: trajetória de educadores de jovens e adultos no Brasil (VIEIRA, 2007); 

Formação de educadores de jovens e adultos: saberes na proposição curricular 

(PINHEIRO, 2008). Esses estudos abarcam assuntos importantes para a 

compreensão da formação do educador da EJA, como por exemplo, a especificidade 

do trabalho do docente que atua na EJA, sua formação inicial e proposta curricular. 

Contudo, mais uma vez, não verificamos trabalhos que destaquem a questão das 

emoções e sentimentos dos seus sujeitos. 

O domínio38 da afetividade, imbricado nos da cognição e motricidade, 

determinam muitas de nossas escolhas e ações, de acordo com Wallon (2007). 

Nesse sentido, ao interagir com o mundo, o indivíduo pode ser afetado por ele 

causando-lhe emoções e sentimentos de tonalidades agradáveis ou desagradáveis; 

essas emoções e sentimentos podem revelar muito sobre as pessoas e, 

consequentemente, podem possibilitar o entendimento de suas necessidades. No 

caso do educador, a compreensão das necessidades deste permite, entre outros 

fatores, uma maior reflexão sobre sua formação profissional e realização de seu 

trabalho.  

O levantamento bibliográfico me fez perceber que, apesar da relevância do 

tema e das contribuições que podem oferecer a EJA, ainda há poucos estudos sobre 

o professor dessa modalidade de ensino, sobretudo os que tratam das questões 

afetivas. A presente pesquisa tem essa preocupação como proposta principal e, 

como já realçado, utiliza-se da teoria psicogenética de Henri Wallon para 

fundamentar a análise e a discussão das informações obtidas.   

 

 

 
                                                 
38 Termo usado na teoria walloniana que será detalhado mais adiante.   
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CAPÍTULO 2- REFERENCIAL TEÓRICO: TEORIA PSICOGENÉTI CA DE 

HENRI WALLON (1879/1962) 

Ao mesmo tempo em que teorias aprimoram nosso olhar, nossa 
observação, e tornam nossas idéias mais claras e precisas, elas também 
são uma condição limitadora. É difícil abranger com elas toda a 
complexidade dos fenômenos estudados: ao mostrar, ao iluminar alguns 
componentes desses fenômenos, outros ficam obscurecidos. Uma boa 
teoria, como uma fotografia, é aquela que permite descobrir dimensões para 
além do seu foco (MAHONEY, 2004, p.13). 

 

A teoria psicogenética do psicólogo francês Henri Wallon oferece recursos 

para tentarmos compreender como se dá o processo de constituição da pessoa. A 

criança tende para a fase adulta e essa transformação, segundo a teoria, ocorre por 

meio da interação das condições orgânicas do ser humano com o ambiente no qual 

ele está inserido e, nesse processo, os chamados conjuntos funcionais (cognição, 

afetividade, movimento e pessoa), que serão detalhados mais adiante, 

desenvolvem-se como um todo. Assim sendo, os estudos wallonianos podem nos 

ajudar a entender o indivíduo partindo dessa noção de integração e totalidade.  

Para melhor compreensão, é importante colocar ainda que a obra walloniana 

está fundamentada no materialismo dialético. Nesse sentido, acredita que não 

somos resultado de predeterminações biológicas, ambientalistas ou metafísicas- o 

psiquismo tem sua origem sócio-histórica:  

(...) o cérebro não é seu demiurgo. No entanto, sem este não existe 
psiquismo, pois ele que lhe confere materialidade. Dessa forma, o biológico 
não determina quem somos, mas não somos sem o biológico. Há, 
efetivamente, uma integração orgânico-social, visto que o homem não vive e 
se desenvolve sozinho, mas é ontologicamente social (MAHONEY; 
ALMEIDA; ALMEIDA, 2007, p.37).   

 

Referente à educação, apesar de não ter proposto uma teoria pedagógica e 

tampouco ter sido criador de um método pedagógico, Wallon sempre demonstrou 

grande interesse por ela. Em sua teoria, conforme mostra Almeida (2007), ideias 

pedagógicas estão implícitas, podendo indicar caminhos para pensarmos sobre o 

desenvolvimento dos indivíduos, inclusive como ele ocorre no meio escolar. Por 

outro lado, sua atuação como professor em universidades, sua dedicação à 

Sociedade Francesa de Pedagogia e ao Grupo Francês de Educação Nova e sua 
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participação no Projeto Langevin-Wallon39 apontam para o que Almeida caracteriza 

como uma pedagogia explícita sendo que, nesses casos, notamos sua clara 

preocupação com os aspectos relacionados à educação.   

Os dados biográficos de Wallon podem ser encontrados, entre outros, em: 

Dantas (1983). Werebe e Nadel-Brulfert (1986), Oliveira (2004). Por isso, não 

discorrerei sobre esse aspecto. 

Quanto à sua teoria, apesar da grande extensão de sua obra, apresentarei 

somente alguns de seus pontos principais e também os que serviram de 

embasamento para análise e discussão das informações do presente trabalho: 

- Integração organismo-meio e integração entre os conjuntos funcionais  

- O papel dos meios e dos grupos na constituição da pessoa. 

 

Cabe mencionar que, ao apresentar os conjuntos funcionais, o destaque 

maior será dado aos aspectos referentes à afetividade, mais especificamente à do 

adulto. Essa escolha foi feita por serem as emoções e sentimentos do professor o 

interesse principal desta pesquisa.  

 

Ao se fazer uma reflexão sobre as emoções e sentimentos dos docentes é 

necessária uma teoria que admita o fundamental papel da afetividade no processo 

de desenvolvimento humano. Os estudos de Henri Wallon estão voltados para essa 

visão; eles consideram não somente o ato cognitivo ou motor para entendimento do 

homem, mas também o aspecto afetivo. Portanto, a escolha por sua teoria, para a 

realização do presente trabalho, acontece por essa razão- por valorizar o papel da 

afetividade da mesma maneira que valoriza o da cognição e da motricidade para a 

compreensão do “[...] psiquismo na sua formação e nas suas transformações.” 

(WALLON, 1979, p.53).  Ademais, outro motivo da preferência pela obra walloniana 

deve-se ao fato de trazer com detalhes o processo de como as emoções e 

                                                 
39 [...] O projeto Langevin-Wallon foi o resultado do trabalho, por três anos (1945 a1947), de uma Comissão de 
vinte membros nomeados pelo Ministério da Educação Nacional, com a incumbência de reformar o sistema de 
ensino francês após a Segunda Guerra. Os participantes dessa comissão foram distribuídos em quatro sub-
comissões, cabendo a Wallon coordenar a que estudaria e proporia medidas para a formação de professores. 
Iniciamente, o físico Langevin foi designado presidente da Comissão, e, após sua morte, a presidência ficou a 
cargo de Wallon. A diretriz norteadora do Projeto foi construir uma educação mais justa para uma sociedade 
mais justa, com base na solidariedade [...]” (PLANO LANGEVIN-WALLON, 1969). 
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sentimentos são constituintes do indivíduo e de como influenciam no seu pensar e 

agir.  

 

2.1- INTEGRAÇÃO ORGANISMO-MEIO E A INTEGRAÇÃO ENTRE  OS 

CONJUNTOS FUNCIONAIS  

 

A teoria walloniana postula que a constituição do indivíduo se dá na interação 

das características genéticas com a variedade dos fatores do meio no qual está 

inserido. A propósito do meio, ele pode tanto colocar exigências que o ser necessita 

responder para sua adaptação, quanto pode oferecer recursos para auxiliá-lo nessa 

adaptação. Nesse processo, além da mudança que ocorre nas pessoas, há também 

alteração do meio exterior.  

 

Para melhor compreender todo o desenvolvimento pelo qual o homem passa 

desde o nascimento até a fase adulta, Wallon propõe uma sequência de estágios40:  

 

- Impulsivo Emocional (0 a 1 ano) 

- Sensório motor e projetivo (1 a 3 anos) 

- Personalismo (3 a 6 anos) 

- Categorial (6 a 11 anos)    

- Puberdade e adolescência (11 anos em diante) 

 

A respeito deles, Mahoney (2007) esclarece que:  

 

Os estágios só adquirem sentido dentro dessa sucessão temporal, uma vez 
que cada um deles é gestado, preparado pelas atividades do estágio 
anterior e desenvolve atividades que prepararão a emergência do próximo. 
Então, será possível perceber quais os comportamentos predominantes em 
cada um deles. As situações às quais a criança reage são as que 
correspondem aos recursos de que dispõe (MAHONEY, 2007, p.12). 

 
 

Isso não quer dizer, no entanto, que a passagem de um estágio para outro 

ocorra de maneira linear. Contrária a algumas concepções que consideram o 

                                                 
40 Esses estágios estão descritos detalhadamente em MAHONEY, A.A. e ALMEIDA, L.R. (orgs.). Henri 
Wallon: psicologia e educação. 7 ed. São Paulo: Loyola, 2007 
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desenvolvimento humano dessa forma, para a visão walloniana essa passagem 

acontece de modo conflitante. Nesse sentido, a cada momento de interação com 

seu ambiente o indivíduo avança, retrocede, avança novamente mas sempre 

caminhando e reorganizando-se qualitativamente. Como a existência individual 

transcorre no meio social e este sofre mudanças continuamente, também o indivíduo 

está em constante transformação. 

 

É mister esclarecer que as etapas não são consideradas rígidas, ou seja, a 

maneira como as pessoas desenvolvem-se depende muito da cultura na qual vivem. 

Isto significa que as características comportamentais descritas nos estágios e as 

idades relacionadas podem variar conforme a região, o país, diferentes épocas, etc. 

Daí a importância de se analisar o momento, local e cultura em que vivia Wallon 

quando propôs as idades para os deferentes estágios.   

 

Para o entendimento da leitura que o psicólogo francês faz do processo de 

desenvolvimento não se pode ter um pensamento fragmentado, isto é, não é 

possível pensar nos seres humanos divididos em cognição, afetividade e movimento. 

Embora para efeito de descrição possam ser separados os conjuntos funcionais, 

cada um responde por determinadas funções e participa da constituição dos outros, 

formando um sistema integrado- o psiquismo funciona como uma unidade.  

 

A seguir serão apontados, separadamente, os conjuntos funcionais dando 

maior ênfase ao afetivo. Volto a destacar o fato de dividi-los para analisá-los: ao se 

fazer essa separação, o intuito é simplesmente de obter uma descrição didática, pois 

há clareza de que são inseparáveis no desenvolvimento do homem. Assim sendo, 

“os conjuntos funcionais são, então, constructos ou conceitos de que a teoria se vale 

para descrever e explicar a vida psíquica; são recursos abstratos de análise para a 

identidade, para separar didaticamente o que na realidade é inseparável: o 

indivíduo.” (MAHONEY, 2004, p. 16). 

 

- O conjunto motor: 

 

O conjunto motor não se limita às simples contrações musculares e aos 

deslocamentos no espaço. Para Wallon (2007): “[...] seria ridículo, com efeito, limitar 
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a significação da linguagem, por exemplo, ao simples fato da fonação e não 

distinguir gestos, mesmo externamente parecidos, conforme as situações que os 

motivam e o tipo de resultados aos quais tendem” (WALLON, 2007, p. 127). 

 

Então, para o teórico, este conjunto responde pelo deslocamento do corpo e 

reações posturais, pelo exercício das funções do organismo e dá suporte para as 

emoções e sentimentos expressarem-se.  

 

Segundo a concepção walloniana, o movimento já se inicia na vida fetal 

quando a criança realiza movimentos que podem ser percebidos pela mãe durante a 

gravidez. Ao longo do desenvolvimento do ser, o ato motor vai se aperfeiçoando; isto 

quer dizer que o bebê apresenta um movimento global, indiferenciado do corpo, mas 

ele passa a ser ajustado com o tempo e dependendo das situações provocadas pelo 

ambiente. Ou seja, o ato motor não pode ser aperfeiçoado apenas quando o meio o 

instiga; também é necessário que o indivíduo apresente maturação orgânica para 

agir.  

 

O andar apresenta-se como um bom exemplo disso: colocar uma criança com 

muito menos de um ano para a realização desse ato não a fará realizar esse 

movimento, pois seu organismo ainda não está pronto para tal atividade. No entanto, 

é importante deixar o bebê fazer outros movimentos, como rolar, engatinhar etc., 

necessários para que se prepare para a função de andar.  

 

- O conjunto cognitivo: 

 

 O conjunto cognitivo oferece funções que possibilita a aquisição e 

manutenção do conhecimento por meio de imagens, noções, ideias e 

representações. É ele que permite ainda registrar e rever o passado, fixar e analisar 

o presente e projetar futuros possíveis e imaginários, de acordo com Mahoney e 

Almeida (2006). 

Assim como o movimento, o conhecimento apresenta-se de forma sincrética e 

confusa nos primeiros anos de vida e vai aprimorando-se ao logo do tempo, na 

interação do ser com o ambiente e com os outros. Ainda, do mesmo modo que no 

ato motor, o indivíduo precisa apresentar condições para certos aprendizados. A 
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criança, o adolescente e o adulto têm diferentes condições de abstração. 

Exemplificando, de nada adianta ensinar equações matemáticas avançadas para 

crianças que estão nos primeiros estágios do desenvolvimento, sendo que a 

capacidade de um pensamento abstrato está ainda em formação. 

 

 

- O conjunto afetivo: 

 

A afetividade “refere-se à capacidade, à disposição do ser humano de ser 

afetado pelo mundo externo e interno por sensações ligadas a tonalidades 

agradáveis ou desagradáveis” (ALMEIDA; MAHONEY, 2007, p. 17). Ela também já 

se expressa na criança a partir de seu nascimento e em cada estágio de 

desenvolvimento pode ser evidenciada de diferentes maneiras. Assim, a cada fase é 

possível perceber uma predominância de algum conjunto funcional. Com relação ao 

conjunto afetivo, podemos notar sua maior evidência nas etapas em que a pessoa 

está mais voltada para si, que é o caso do estágio do personalismo (3 a 6 anos) e do 

estágio da puberdade e adolescência (a partir dos 11 anos).   

 

Quando chega na fase adulta, após ter passado por outros estágios no seu 

desenvolvimento e diferentemente de como estava neles, o homem está mais 

seguro de si. Ele pode conhecer melhor suas possibilidades, valores, motivações e 

sentimentos, permitindo-lhe escolhas mais adequadas nas diferentes situações. 

Neste momento de maturidade consegue centrar-se em si e também no outro; há um 

equilíbrio entre o conhecimento de si e o conhecimento do mundo (MAHONEY; 

ALMEIDA, 2006).  

 

No entanto, não significa que seu processo de desenvolvimento tenha 

chegado ao fim. Na troca com o meio no qual se insere, suas transformações 

continuam. Apesar de ter atingido um estado de maior equilíbrio, ao atuar no mundo 

o adulto continua influenciando-o ao mesmo tempo em que é influenciado por ele. 

No tocante às questões afetivas, emoções e sentimentos passam a ser expressos 

de forma diferenciada, isto é, o adulto tem maiores condições que a criança para 

exercer controle sobre suas emoções e sentimentos em função do que o meio social 

espera dele. 
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  Vale ressaltar um ponto importante que a teoria walloniana coloca referente 

à afetividade. Ela apresenta três momentos de evolução: emoção, sentimentos e 

paixão. Dér esclarece bem essa visão: 

 

A afetividade é um conceito amplo que, além de envolver um componente 
orgânico, corporal, motor e plástico, que é a emoção, apresenta também um 
componente cognitivo, representacional que são os sentimentos e a paixão. 
O primeiro componente a se diferenciar é a emoção, que assume o 
comando do desenvolvimento logo nos primeiros meses de vida; 
posteriormente, diferenciam-se os sentimentos e, logo a seguir, a paixão. 
(DÉR, 2004, p.61) 
 
 

A emoção, então, é expressa pela plasticidade que se manifesta no corpo por 

meio dos movimentos do tônus muscular. A emoção dá respostas rápidas às 

situações, como por exemplo, às situações que causam medo, alegria, vergonha, 

etc. As expressões da emoção provocam reações nos outros indivíduos, unindo as 

pessoas por meio do contágio.  

 

Em todas as situações, os conjuntos funcionais estão presentes, ou seja, a 

afetividade, cognição, motricidade e pessoa funcionam em conjunto. Entretanto, 

dependendo dessas situações, haverá a predominância de apenas um conjunto. 

Nesse sentido, sobre emoção e atividade intelectual, Wallon (2007) coloca que 

existe um antagonismo entre ambas, isto significa que não existe a manifestação de 

grande intensidade da emoção ou da cognição numa mesma situação. 

 

“O sentimento corresponde à expressão representacional da emoção”. 

(MAHONEY; ALMEIDA, 2006, p.10). Pode ser expresso pela mímica ou pela 

linguagem. Assim, diferente da emoção, as reações não são diretas.      

 

A paixão revela o aparecimento do autocontrole para dominar uma situação, 

tentando para isso silenciar a emoção. Caracteriza-se por ciúmes, exigências, 

exclusividade. Não aparece antes do estágio de personalismo (MAHONEY; 

ALMEIDA, 2006).   

 

Portanto, a emoção é visivelmente percebida, por ser orgânica é expressa no 

corpo. No caso do sentimento, não é tão visível quanto à emoção; o indivíduo 

expressa de forma representacional o que sente; por exemplo, depois que chorou ao 
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ver uma criança acidentada (emoção), a pessoa pode falar sobre o que sentiu 

naquele momento (sentimento). A paixão evidencia um autocontrole, há uma 

tentativa de se dominar uma situação não deixando que as emoções venham à tona; 

tanto que Wallon indica seu aparecimento só na fase do personalismo, quando a 

criança já tem condições de controlar a expressão de seus sentimentos.  

 

- A pessoa: 

 

Este é um constructo usado por Wallon para representar a integração de 

todos os outros conjuntos funcionais. Para Prandini (2004), “Pessoa é o todo diante 

do qual cada um dos outros domínios deve ser visto, pois para Wallon cada parte 

deve ser considerada diante do todo do qual é parte constitutiva, sob a pena de, ao 

contrário, perder seu significado essencial.” (PRANDINI, 2004, p.30) 

 

Vale lembrar o conceito de integração entre os domínios funcionais muito bem 

esclarecidos por Mahoney (2007): 

 

O motor, o afetivo, o cognitivo, a pessoa, embora cada um desses aspectos 
tenha identidade estrutural e funcional diferenciada, estão tão integrados 
que cada um é parte constitutiva dos outros. Sua separação se faz somente 
para descrição do processo. Uma das consequências dessa interpretação é 
de que qualquer atividade humana sempre interfere em todos eles. 
Qualquer atividade motora tem ressonâncias afetivas e cognitivas; toda 
disposição afetiva tem ressonâncias motoras e cognitivas; toda operação 
mental tem ressonâncias afetivas e motoras. E todas elas têm um impacto 
no quarto conjunto: a pessoa, que, ao mesmo tempo em que garante essa 
integração, é resultado dela (MAHONEY, 2007, p. 15). 

 

 

2.2 - O PAPEL DOS MEIOS E DOS GRUPOS NA CONSTITUIÇÃO DA 

PESSOA 

 

O meio é um conceito de destaque na teoria walloniana, ele “[...] é o 

complemento indispensável do ser vivo. Ele deverá corresponder às suas 

necessidades e às suas aptidões sensoriomotoras e, depois, psicomotoras [...].” 

(WALLON, 1986, p.168).  Ademais, o ser e o mundo em que ele vive 

complementam-se, há uma troca entre eles, sendo que suas transformações 

também são mútuas.  
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Na obra de Wallon (1986), aparecem três tipos de meio: um físico-químico, 

um biológico e um social. O primeiro refere-se ao meio de base onde os seres vivos 

em geral trocam com o ambiente na forma de respiração, alimentação etc.; o 

segundo é o meio biológico, que se superpõe ao anterior e onde várias espécies 

vivas coexistem (desde microorganismos até os mamíferos); e o último é o meio 

social, específico do ser humano, que pressupõe os outros dois, mas que é 

preponderante na constituição da pessoa.  

 

Com relação ao ser humano, para o teórico, não é fácil imaginar o homem 

antes da sociedade. Acredita ainda que ele atue no ambiente na forma de 

procedimentos técnicos e culturais, resultando numa sociedade organizada, sendo 

que nela formam-se meios (sociais) e grupos. De acordo com a concepção 

walloniana: 

  

meios e grupos são noções conexas que podem, às vezes, coincidir, mas 
são distintas. O meio nada mais é do que o conjunto mais ou menos durável 
de circunstâncias nas quais se desenvolvem existências individuais [...]. A 
maneira pela qual o indivíduo pode satisfazer suas necessidades mais 
fundamentais depende do meio e também de certos refinamentos de 
costumes que podem fazer coexistir, nos mesmos locais, pessoas de meios 
diferentes. Pode-se falar de meios rurais e meios urbanos, mas deve fazer 
distinções em cada um deles [...]” (WALLON, 1986, p.168). 
 
Um grupo não se define abstratamente, sua existência não está relacionada 
a princípios formais, nem sua estrutura é explicada por um esquema 
universal. Temporários ou duráveis, todos os grupos se atribuem objetivos 
determinados, dos quais depende sua composição; da mesma forma, a 
repartição de tarefas regula as relações dos membros entre si e, na medida 
do necessário, sua hierarquia. Nele pode haver postos de iniciativa, 
comando, de apoio, de submissão, de oposição crítica [...] (WALLON, 1986, 
p.174).  

 

Nesse sentido, no que tange ao meio, nota-se uma descrição com relação ao 

espaço, ou ao meio local (meios urbanos e rurais) e também sobre os chamados 

meios funcionais que são meios onde existe similaridade de interesses, obrigações e 

hábitos, como exemplo, as famílias, as escolas, os meios profissionais, os clubes, 

entre outros. A respeito dos grupos, Wallon (1986) afirma que se trata da reunião de 

pessoas que estabelecem relações determinando o papel ou lugar de cada um no 

conjunto. Dentro de um meio podem existir diversos grupos.   
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Nos grupos ocorrem as relações interpessoais e, portanto, é onde os 

indivíduos humanizam-se.  Ao longo de sua vivência, o ser humano pode participar 

de uma diversidade enorme de grupos desempenhando diferentes papéis: o papel 

de filho, de irmão, de pai, de aluno, de namorado, de marido, de funcionário, de 

líder, de amigo etc. Quando a pessoa desempenha papéis dentro dos grupos, ela vai 

correspondendo ou não às suas normas e expectativas e, nesse processo de troca 

com os outros, vai se constituindo. O grupo coloca os indivíduos entre duas 

exigências opostas e complementares: o desejo de identificar-se com o grupo para 

fazer parte dele, e o desejo de diferenciar-se dos outros.  

 

A esse respeito, Wallon (1986) esclarece o seguinte: 

 

O grupo é indispensável à criança, não somente para sua aprendizagem 
social, como também para o desenvolvimento de sua personalidade e para 
a consciência que ela terá desta última. O grupo a coloca entre duas 
exigências opostas. Por um lado, há a afiliação ao grupo como conjunto, 
senão o grupo perde sua qualidade de grupo. A criança deverá assimilar 
seu caso a de todos os outros participantes; deverá identificar-se com o 
grupo em sua totalidade, ou seja, com indivíduos, interesses e aspirações. 
Por ouro lado, só poderá agregar-se verdadeiramente ao grupo se entrar em 
sua estrutura, ou seja, assumindo um lugar e um papel determinados, 
diferenciando-se dos outros, aceitando-os como árbitros de suas façanhas e 
fraquezas. Em ressumo, assumindo entre os outros membros a postura de 
indivíduo distinto que tem sua auto-estima e cuja autonomia, 
consequentemente, não pode ser ignorada. (WALLON, 186, p.176) 

 

O grupo possibilita experiências imprescindíveis ao indivíduo, funcionando 

como uma referência. Ele apresenta ainda outras características: oferece a 

possibilidade do conhecimento de si e do outro por meio da comparação; as 

condutas do grupo baseiam-se em normas, costumes, rituais do conjunto e não em 

decisões individuais; o lugar ocupado por cada um no grupo é designado por este de 

acordo com regras, tarefas, mérito etc.  

 

Chamando a atenção para o âmbito da escola, que é um meio funcional (que 

tem a função de transmitir o conhecimento), um local onde os estudantes passam 

boa parte do seu tempo e onde é campo de atuação de diversos profissionais da 

educação, é possível perceber tanto uma variedade de grupos e, portanto, de papéis 

que se desenvolvem nela, quanto a importância dos mesmos. Nas relações que se 

estabelecem no espaço escolar (salas de aula, salas de reuniões, pátio etc.) seus 
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membros afetam-se reciprocamente e suas emoções e sentimentos podem dizer 

muito sobre seus interesses, desejos, necessidades, motivações, valores etc., o que 

resulta em uma melhor compreensão dessas pessoas e, como consequência, da 

dinâmica daquele meio. 

 

Na relação professor-aluno, cabe ao primeiro posicionar-se como mediador 

entre o conhecimento e o educando, auxiliando-o no processo ensino-

aprendizagem. No entanto, precisa conhecer seu aluno como sujeito que possui 

experiências e que está inserido em um determinado grupo. 

 

É fundamental que o professor procure conhecer seus alunos de forma mais 
integral, em seus diferentes grupos, nos diferentes contextos, no contexto 
de sua época, em sua situação e condição socioeconômica e em suas 
diferentes linguagens, pois o aluno só pode ser entendido dentro de seu 
contexto e em sua realidade (GULASSA, 2004, p. 116) 
 

.    
Nessa relação deve-se ter em mente que não só o docente irá afetar seus 

educandos, pois os dois se afetam reciprocamente. Do mesmo modo, quanto à 

relação do professor com seus pares, também existirão trocas mútuas que 

proporcionarão mudanças. Estas serão tanto nas esferas sociais, quanto nas 

individuais.    

 

Ambos, meio e grupo, são complementos indispensáveis ao ser humano, 

sendo partes constitutivas dele. 
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CAPÍTULO 3- PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Partindo do problema desta investigação, quais as emoções e os sentimentos 

do professor, licenciando ou licenciado em Pedagogia, que trabalha pela primeira 

vez com a EJA, e as situações provocadoras desses sentimentos e emoções em 

relação à sua atividade profissional, pretendo atingir o objetivo central: identificar as 

necessidades do professor iniciante na EJA no que se refere tanto à sua formação 

inicial, quanto ao auxílio que a escola deve dispensar-lhe nessa etapa profissional e, 

assim, oferecer subsídios para os cursos de Pedagogia e para as escolas que 

possuem a EJA. Dessa forma, a abordagem que me pareceu mais promissora foi a 

qualitativa.  

A respeito desse tipo de pesquisa, Chizzotti esclarece que: 

 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais 
que constituem objeto de pesquisa, para extrair desse convívio significados 
visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível e, 
após esse tirocínio, o autor interpreta e traduz em um texto, zelosamente 
escrito, com perspicácia e competência científicas, os significados patentes 
ou ocultos do seu objeto de pesquisa. (CHIZZOTTI, 2003, p.221) 

 
 

3.1- PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES  

 

Para a produção de informação, optei pela entrevista porque devido à 

característica do problema, achei importante ouvir os docentes para melhor 

conhecer e entender suas emoções e seus sentimentos. “A entrevista tem a 

vantagem de envolver uma relação pessoal entre pesquisador/sujeito, o que facilita 

maior esclarecimento de pontos obscuros [...]” (MOROZ; GIANFALDONI, 2006, p. 

79).  

 

Quanto ao tipo, a entrevista utilizada é a semi-estruturada, apoiada na 

modalidade reflexiva.  A escolha por uma prática reflexiva baseia-se nos estudos de 

Szymanski; Almeida; Prandini (2010): 

 

Foi na consideração da entrevista como um encontro interpessoal no qual 
incluída a subjetividade dos protagonistas, podendo se constituir um 
momento de construção de um novo conhecimento, nos limites da 
representatividade da fala e na busca de uma horizontalidade nas relações 
de poder, que se delineou esta proposta de entrevista, a qual chamamos de 



47 
 

reflexiva, tanto porque leva em conta recorrência de significados durante 
qualquer ato comunicativo quanto à busca de horizontalidade. 
(SZYMANSKI, 2010, p. 14-15) 
 
 
 

3.1.1- Caminho percorrido para a realização das ent revistas 

  

Foram escolhidos quatro participantes para este estudo; a caracterização dos 

mesmos será exposta mais adiante neste capítulo. As entrevistas foram realizadas 

individualmente e em momentos distintos, entre os meses de março e outubro de 

2010. A seguir, será apresentado o caminho percorrido para a efetivação das 

entrevistas: 

 

Entrevista 1:  (realizada em 10 de março de 2010) 

 

1º. Momento:  Em março de 2010 tive conhecimento de um programa que 

oferece Educação de Jovens e Adultos gratuitamente, organizado por uma 

universidade particular da capital paulista, localizada na região central da cidade, e 

que funciona em parceria com outro programa de uma organização (sem fins 

lucrativos) bem conceituada pela nossa sociedade. 

  

2º. Momento:  Entrei em contato, por meio de telefone, com a coordenadora 

para saber mais detalhes. Ela, atenciosamente, marcou uma reunião comigo, que 

durou cerca de uma hora, para explicar-me sobre o trabalho desenvolvido. 

Resumidamente, trata-se de um programa que oferece educação para jovens e 

adultos ligado aos cursos de licenciaturas daquela universidade, ou seja, os 

alunos/professores (formandos/formados) nesses cursos podem ministrar aulas 

nesse programa com um direcionamento da equipe do mesmo.  Além da explicação 

da coordenadora, ela me enviou posteriormente, via email, um resumo do 

funcionamento desse tipo específico de curso para jovens e adultos. 

 

3º. Momento:  Em seguida, contatei, via telefone, uma das professoras do 

programa, que já tinha sido informada sobre a entrevista pela coordenadora, e 

marcamos uma data e local para o encontro. 
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4º. Momento:  Uma pauta para a entrevista foi previamente preparada. As 

questões foram elaboradas a partir de temas considerados importantes para a 

pesquisa, objetivando compreender a afetividade do professor frente ao seu início 

com a EJA.41  

 

Cumpre observar que perguntas sobre os dados de caracterização do 

participante, as quais lhe foram apresentadas a priori, ou seja, antes da entrevista 

propriamente dita, foram elaboradas envolvendo os seguintes itens: nome; idade; 

formação; tempo que estuda ou que se formou em Pedagogia; tempo de exercício 

no magistério; nível/séries que já trabalhou; tempo de exercício na EJA; nível que 

atua na EJA.42 

  

5º.  Momento:  (O encontro com a professora-10/03/2010- 14h). A entrevista 

foi devidamente consentida43. Ela ocorreu em um dos campi daquela universidade 

(local escolhido pela professora)- numa sala de aula onde estávamos apenas nós 

duas; teve duração de aproximadamente uma hora; foi gravada (mas foram feitas 

algumas anotações no momento da entrevista). Primeiramente apresentei-me para a 

entrevistada, falando sucintamente de minha trajetória profissional, e, em seguida, 

expliquei sobre minha pesquisa. Depois, por meio das perguntas trazidas na pauta 

e, portanto, por meio de outras questões que eram suscitadas durante a conversa, 

tentei fazer com que a professora expressasse suas opiniões (e inevitavelmente 

suas emoções e sentimentos) sobre diversos aspectos da carreira, principalmente 

aqueles relacionados ao início na EJA (primeiros contatos com os alunos e com 

equipe escolar e aqueles relacionados à influência de sua formação profissional no 

trabalho).  

 

Cabe enfatizar que, posteriormente, no momento da análise, e após a 

sugestão da banca na qualificação da pesquisa, cheguei à conclusão da 

necessidade de voltar à entrevistada para esclarecer dois pontos: 

 
                                                 
41  Esta pauta encontra-se no Apêndice A- p.122. 
 
42  Ver Apêndice B: Dados de caracterização dos participantes da pesquisa, p.123. 
 
43 Ver Apêndices C e D: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Carta de informação ao Sujeito de 
Pesquisa, p. 124 e 125.  
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1) substituição da questão 2 “Como se tornou professor (a) da EJA? (Tempo 

na EJA)”, pela seguinte: “O que motivou a querer ser professor (a) da EJA?”; 

2) maiores detalhes sobre a composição da sala de aula para compreender 

com mais clareza o ambiente de atuação da docente. 

 

As informações foram prestadas sem objeção, depois de um diálogo de cerca 

de 15 minutos com a professora. Esta conversa não foi gravada, porém, foram feitas 

anotações simultâneas. 

 

Devido ao satisfatório encaminhamento da primeira entrevista, as seguintes 

seguiram basicamente o mesmo processo:    

 

Entrevistas 2 e 3:  (realizadas em abril e maio de 2010) 

 

1º. Momento:  Em abril de 2010 tive conhecimento de outro Programa que 

oferece Educação de Jovens e Adultos gratuitamente, organizado por outra 

universidade particular da capital paulista, localizada na região oeste da cidade, e 

que também funciona em parceria com outros programas (sem fins lucrativos) da 

nossa sociedade. 

 

2º. Momento:  Entrei em contato pessoalmente com o coordenador desse 

programa que, cuidadosamente, ofereceu-me detalhes sobre o mesmo e indicou-me 

alguns professores para a entrevista. Refletindo sobre o perfil mais adequado para a 

pesquisa, escolhi dois professores: ambos iniciantes na EJA, porém, uma docente 

novata tanto na EJA quanto na carreira do magistério, e outro principiante somente 

na EJA (com experiência no magistério).    

 

3º. Momento:  Em seguida, a professora do programa (iniciante na EJA e 

também na carreira) contatou-me via telefone e marcamos a entrevista no local 

escolhido por ela (no prédio sede onde funciona o programa).  

 

4º. Momento:  (O encontro com a professora- 27/04/10-16h): A entrevista, 

devidamente consentida, realizada numa das salas de reunião do local onde 

funciona o programa, teve o mesmo procedimento utilizado na primeira entrevista: foi 
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gravada ao mesmo tempo em que eram feitas algumas anotações; começou com 

minha apresentação e a da minha pesquisa; em seguida iniciaram-se as perguntas 

sendo que a mesma pauta utilizada na primeira entrevista já estava com a segunda 

questão alterada, bem como o acréscimo do questionamento sobre a composição da 

sala de aula. A sessão teve duração de aproximadamente 55 minutos.  

 

5º. Momento:  No mesmo dia dessa entrevista, assim que finalizada, 

encontrei com o outro professor que seria entrevistado (iniciante na EJA mas 

experiente na carreira do magistério), pois o mesmo encontrava-se no prédio onde 

funciona a sede do Programa. Agendamos a entrevista para o dia 11/05/2010 (data 

escolhida conforme a disponibilidade do docente).   

 

6º. Momento  (O encontro com o professor- 11/05/2010- 16h): A sessão foi 

semelhante à anterior em relação ao consentimento, o local e o procedimento. 

Porém, essa entrevista teve duração maior: 1 hora e cinco minutos. 

 

Entrevista 4: (realizada em 5 de outubro de 2010) 

 

1º. Momento:  Em setembro de 2010 tive conhecimento de uma escola de 

Ensino Regular, da Rede Pública, de Ensino Fundamental, que também oferece 

Educação de Jovens e Adultos, localizada na região leste da cidade de São Paulo. 

 

2º. Momento:  Entrei em contato por telefone com uma professora desta 

escola que trabalha na EJA e em outra área, mas que não era iniciante nesta 

modalidade de ensino. Ao explicar-lhe o perfil procurado nesta pesquisa, a mesma, 

atenciosamente, indicou-me uma colega de trabalho. A professora indicada é 

principiante somente na EJA, pois tem experiência no magistério. 

 

3º. Momento:  Marquei um encontro com a professora, via telefone. O local 

escolhido foi na própria escola onde a docente leciona, num horário em que ela não 

teria aula. 

 

4º. Momento:  (O encontro com a professora- 29/09/10-16h): A entrevista, 

devidamente consentida, realizada numa das salas de aula da escola, teve o mesmo 
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procedimento utilizado nas outras entrevistas: foi gravada ao mesmo tempo em que 

eram feitas algumas anotações; fiz minha apresentação e a da minha pesquisa; em 

seguida iniciaram-se as perguntas da mesma pauta utilizada nas outras três 

entrevistas. A sessão teve duração de aproximadamente 50 minutos.  

 

A título de exemplo, apresento uma entrevista na íntegra.44  

 

3.1.2- Algumas considerações sobre as entrevistas 

 

Referente às entrevistas, considero importante apontar alguns elementos que 

se mostraram essenciais para que houvesse uma adequada condução das mesmas, 

obtendo-se, desse modo, informações satisfatórias para a pesquisa: 

 

- contato prévio : O primeiro contato com os docentes, antes das entrevistas, 

aconteceu de forma direta (pessoalmente ou por telefone), deixando-os livres para 

escolha do local, data e hora do encontro; 

- local das entrevistas : Elas ocorreram em salas silenciosas, onde 

permaneceram somente o pesquisador e o professor durante toda a sessão. Assim, 

não houve interrupções, sendo possível um bom desenvolvimento; 

- aquecimento : Nos primeiros minutos da entrevista houve tanto uma 

apresentação breve da minha trajetória profissional e da pesquisa, quanto perguntas 

de apresentação para o entrevistado (ver as duas primeiras questões da pauta da 

entrevista) para que este se sentisse à vontade para falar de suas experiências; 

- entrevista reflexiva: A fundamentação na entrevista tipo reflexiva foi muito 

importante para guiar a conversa, pois foi por meio dela que foi possível direcionar o 

diálogo no sentido do problema da pesquisa, além de possibilitar a horizontalidade 

na relação entrevistador e entrevistado.  

 

Assim como os elementos listados acima que contribuíram para o bom 

andamento das entrevistas, cabe apontar também os que se apresentaram como 

dificultosos. Apesar da programação das três primeiras entrevistas ocorrerem sem 

grandes obstáculos, a quarta entrevista apresentou uma dificuldade acentuada: o 

                                                 
44 Ver Apêndice E, p. 126. 
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problema em encontrar um participante. Na verdade, essa dificuldade não aconteceu 

por falta de um profissional na área que se encaixasse no perfil almejado para a 

pesquisa, mas sim por que, ao ser solicitado nas escolas, muitos coordenadores 

recusavam-se a sugerir um de seus funcionários. 

 

Ainda sobre as entrevistas, apresento aqui alguns pontos relacionados à 

dimensão afetiva que se evidenciaram no processo: 

 

- Não foi possível uma padronização para todas as entrevistas, visto que a 

condução de cada uma ocorreu de forma diferenciada. Isso aconteceu devido às 

trocas interpessoais, em que há a singularidade dos participantes; 

 

- Cada entrevista afetou a entrevistadora e os entrevistados de diferentes 

maneiras: 

 

* na primeira, a entrevistada mostrou-se entusiasmada com aquela situação e 

sua participação foi intensa, tornando aquele processo mais descontraído para 

ambos os lados;    

 

* na segunda, a entrevistada estava mais fechada no início da entrevista, mas 

foi se soltando no decorrer dela, possibilitando um maior entrosamento;   

 

* na terceira, o entrevistado adotou uma única postura física durante quase 

toda a entrevista (segurando um copo para o qual olhava o tempo todo), sendo mais 

difícil para a compreensão de suas emoções e sentimentos com relação à sua 

prática profissional;  

 

* na quarta, a entrevistada parecia um pouco mais fechada, fazendo com que 

minha intervenção fosse mais constante. 

 

- Em todas as entrevistas, tomei alguns cuidados referentes a seus próprios 

sentimentos, valores e preconceitos, tentando fazer que estes não interferissem 

acentuadamente no momento. 
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3.2- OS PARTICIPANTES 

 

Sem desconsiderar os pressupostos teóricos em que se fundamenta esta 

pesquisa, que compreendem os indivíduos a partir de sua totalidade e de suas 

relações com seu meio, a escolha dosparticipantes foi feita primordialmente 

pensando-se no objetivo do presente trabalho. Portanto, a título de esclarecimento, 

minha preocupação, no momento da escolha dos entrevistados, não se baseou nas 

características da instituição na qual o professor trabalha, mas sim no seu perfil que 

deve ser: licenciando ou licenciado em Pedagogia e estar atuando na EJA pela 

primeira vez. Posteriormente, entretanto, nos itens de análise e discussão das 

informações será possível perceber, entre outros, a influência do meio escolar nos 

resultados.  

 

Depois da realização de todas as entrevistas, elaborei um quadro com os 

dados de caracterização dos professores para melhor familiarização objetiva com 

seu perfil:  

 

Quadro 1: Caracterização dos professores entrevista dos 

 

NOME/IDADE45 TIPO DE 
INSTITUIÇÃO 
EM QUE 
TRABALHA 

FORMAÇÃO 
EM 
PEDAGOGIA 

TEMPO NO 
MAGISTÉRIO 

NÍVEL/SÉRIE 
EM QUE JÁ 
TRABALHOU 

TEMPO 
DE 
ATUAÇÃO 
NA EJA 

NÍVEL/SÉRIE 
EM QUE 
TRABALHA 
NA EJA 

Adriana/ 41 Programa que 
oferece EJA 

 
titulada 

 
6 meses 

         _  
6 meses 

 
 
Alfabetização 

Aline/ 25  Programa que 
oferece EJA 

 
cursando 

 
10 meses 

         _  
10 meses 

 
Alfabetização 

Rivaldo / 33  Programa que 
oferece EJA 

 
cursando 

 
15 anos 

Ensino 
Fundamental 
e cursos em 
ONGs 

 
2 meses 

 
 
Alfabetização 

Emilia/ 50 Escola de 
Ensino 
Regular que 
oferece EJA 

 
titulada46 

 
25 anos  

Ensinos 
Fundamental 

e Médio 

 
1 ano 

Nível 3  
(5ª/6ª séries) 
e Nível 4 
(7ª/8ª séries) 

 

 

                                                 
45 Os nomes são fictícios, pois há preocupação em preservar a identidade dos participantes; as idades são reais. 
 
46 A professora também tem habilitação em Ciências. 
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Podemos observar que, dos quatro professores escolhidos, três trabalham em 

Programas e um em escola de Ensino Regular que oferecem a EJA47. Quanto à 

formação, dois professores são formados e dois são estudantes de Pedagogia. Além 

disso, podemos também notar que dois educadores são novatos na carreira do 

magistério e, portanto, também o são na EJA; e os outros são novatos somente na 

EJA mas com experiência em diferentes áreas do magistério. Dessa maneira, todos 

são iniciantes no trabalho com a EJA.  

 

3.2.1- Conhecendo os participantes um pouco mais 

 

Além do quadro de caracterização dos participantes, considero importante 

apresentar outros detalhes sobre eles quanto à formação, o motivo pela escolha da 

carreira e do trabalho com a EJA, a história de vida profissional desses educadores 

(mesmo em outras áreas ou ainda que curta para alguns professores), etc., para 

poder conhecê-los um pouco mais.   

 

Adriana  tem 41 anos e é pedagoga. Apesar de ter se formado em Pedagogia 

há dois anos, trabalha como professora há somente seis meses com a EJA. Sua 

atuação profissional anterior foi em outra área, trabalhando no setor de limpezas por 

vinte e dois anos. Ela sempre quis fazer o curso de Pedagogia, pois queria 

inicialmente trabalhar com crianças e, assim que surgiu uma oportunidade, pôde 

fazê-lo. O interesse pela EJA apareceu somente no final do curso de Pedagogia, por 

meio de um trabalho requisitado por um professor do curso, o qual foi apresentado 

por um grupo de alunos. 

 

Aline  tem 25 anos e está no último ano do curso de Pedagogia. Quando 

ingressou no curso superior, teve a oportunidade de estagiar e fazer trabalhos 

voluntários em diferentes instituições educacionais, inclusive em ONGs. A escolha 

da carreira no magistério ocorreu porque, segundo suas palavras, queria fazer algo 

que fosse reconhecido por pessoas que precisassem dela.  Atualmente trabalha 

como professora em um Programa que oferece EJA, há dez meses, no qual 

                                                 
47 No subcapítulo 1.1, Um Breve Olhar sobre a História da EJA no Brasil, foi possível verificar que em nosso 
país, além dos cursos de EJA oferecidos em Escolas Regulares das redes pública e particular, eles também são 
oferecidos em programas/projetos que envolvem instituições de pesquisa, sindicatos, sociedade civil etc. 
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começou trabalhando no setor administrativo. Interessou-se pela EJA após fazer um 

curso oferecido por este mesmo Programa, em que pôde conhecer um pouco mais 

sobre essa modalidade de ensino. 

 

Rivaldo  tem 33 anos e está cursando Pedagogia. É formado no curso 

Magistério há quinze anos e trabalha na área da educação o mesmo período. 

Trabalhou como professor em diferentes instituições de ensino particulares, públicas 

e em ONGs; sua atuação primordial foi no Ensino Fundamental. Sua escolha pela 

carreira na Educação partiu da apresentação da proposta de um curso do 

Magistério- feita por um professor. Trabalha na EJA há 2 meses. O interesse por 

esse tipo de ensino surgiu tanto dos ensinamentos adquiridos no curso Magistério 

quanto da experiência obtida num trabalho com um projeto educacional em uma 

cidade do interior de São Paulo. 

 

Emília tem 50 anos e é formada em Ciências e Pedagogia. Além de já ter 

trabalhado em outras áreas não ligadas à Educação, como bancos, empresas etc., 

atua nesta há 25 anos, sendo que já trabalhou no Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio. Atualmente leciona tanto no Fundamental I quanto na modalidade EJA; nesta 

há um ano. A professora afirma que sempre quis atuar na carreira do magistério e, 

com relação à EJA, escolheu este tipo específico de ensino por considerar um 

trabalho mais tranquilo se comparado com o Ensino Regular.    

 

3.3- PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS 

INFORMAÇÕES 

 

Após a produção das informações, houve a necessidade de organizá-las para 

se fazer adequadas análise e discussão. Os procedimentos foram guiados por 

elementos encontrados nos estudos de Szymanski, Almeida e Prandini (2010). 

 

Primeiramente, uma transcrição de cada entrevista foi realizada por mim em 

duas partes: no mesmo dia da entrevista e no dia seguinte. Isto foi feito para ter o 

cuidado de não se perderem as emoções e sentimentos expressos pelos 

educadores. 

 



56 
 

O processo de transcrição de entrevista é também um momento de análise, 
quando realizado pelo próprio pesquisador. Ao transcrever, revive-se a cena 
da entrevista, e aspectos de interação são relembrados. Cada encontro com 
a fala é um novo momento de reviver e refletir [...] (SZYMANSKI; ALMEIDA; 
PRANDINI, 2010, p.74). 

 

Em seguida, para obter uma organização mais minuciosa das informações, 

parti da proposta de Almeida (1992), encontrada em Szymanski, Almeida e Prandini 

(2010), que se utilizou de princípios de Giorgi (1985) na sua pesquisa. Os princípios 

apontam para os momentos a seguir: 

 

1- O pesquisador lê o depoimento todo para familiarizar-se com o texto que 
descreve a experiência; nesse momento, está imerso em um enfoque 
gestalístico. Lê tantas vezes quantas necessárias para captar a essência do 
que foi descrito; 
 
2- Uma vez que o sentido do todo foi apreendido e como é impossível 
analisar um texto inteiro simultaneamente, o pesquisador deve quebrar o 
todo em partes: volta ao começo do texto uma vez mais e passa a pôr em 
evidência os significados, em função do fenômeno que está investigando; 
esses significados existem para o pesquisador que está interrogando e não 
são unidades rigidamente prescritas- são respostas para usar interrogações; 
assim procedendo, obtêm-se “unidades de significado”; estas se relacionam 
umas com as outras, mas indicam momentos distinguíveis na totalidade de 
descrição. 

 
3- Como as descrições feitas pelos depoentes expressam realidades 
múltiplas e como o pesquisador está interessado em extrair o que tem de 
valor psicológico a respeito do fenômeno que está investigando, é 
necessário que as expressões cotidianas “ingênuas” do depoente sejam 
transformadas em linguagem psicológica e, 

 
4- finalmente, o pesquisador sintetiza todas as unidades de significado 
transformadas, ou seja, integra todas as unidades em uma descrição 
consistente, referente à experiência do depoente; todas as unidades 
transformadas devem estar, pelo menos implicitamente, contidas na 
descrição. Giorgi se refere às sínteses assim conseguidas como estrutura 
situada do fenômeno que está sendo investigado, a qual pode ser expressa 
em um nível mais específico, ou em mais geral (ALMEIDA, 1992, apud 
SYMANSKI; ALMEIDA; PRANDINI, 2010, p.67-68).  
 
 

Procedendo conforme os princípios acima, à medida que fui quebrando o todo 

em partes, fui captando os significados das falas dos entrevistados em função do 

objetivo da pesquisa; dessa forma, pequenos trechos das entrevistas foram 

descartados. Procurei, então, agrupar temas de acordo com o interesse deste 

estudo e conforme a ênfase que os próprios educadores davam nas conversas.  

Assim sendo, os temas selecionados foram os seguintes: depoimento do professor 

sobre seu início na EJA com relação aos alunos; depoimento do professor sobre seu 

início na EJA com relação à equipe escolar; depoimento do professor sobre seu 
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início na EJA com relação ao que foi aprendido no curso de Pedagogia; depoimento 

do professor sobre seu início na EJA com relação às questões destacadas por ele 

(não previstas pelo pesquisador).  

 

Em virtude desse procedimento, para a análise dos depoimentos elaborei 

uma sequência de quatro quadros para cada entrevista com os temas referidos- 

perfazendo um total de 16 quadros48:  

 

1º. Quadro- Depoimento do professor sobre seu início na EJA com relação 

aos alunos- Este quadro apresenta o tema que aborda a experiência do professor 

frente ao(s) primeiro(s) contato(s) com os alunos.   

 

2º. Quadro- Depoimento do professor sobre seu início na EJA com relação à 

equipe escolar- Este quadro apresenta o tema que contempla toda a experiência do 

educador com a equipe escolar desde os primeiros contatos com ela.    

 

3º. Quadro- Depoimento do professor sobre seu início na EJA com relação ao 

que foi aprendido no curso de Pedagogia- Este quadro apresenta o tema que aborda 

a opinião do docente frente ao seu aprendizado no curso de Pedagogia no que se 

refere à EJA 

 

4º. Quadro- Depoimento do professor sobre seu início na EJA com relação às 

questões destacadas por ele/ não previstas pelo pesquisador. Este quadro 

apresenta o tema que contempla a experiência do educador em assuntos que não 

foram definidos anteriormente na presente pesquisa, mas que se mostraram 

importantes no momento da entrevista devido ao destaque dado pelo próprio 

entrevistado.   

 

Cada quadro foi composto com as colunas listadas abaixo: 

 

- Depoimento; 

- explicitação dos significados (captados pelo entrevistador); 

                                                 
48 Os quadros podem ser vistos no Apêndice F, p. 145. 
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- sentimentos nomeados pelo depoente; 

- situações provocadoras desses sentimentos;  

- emoções/sentimentos captados pelo pesquisador; 

- situações provocadoras dessas emoções/sentimentos captados pelo 

pesquisador 

- indicadores utilizados pelo pesquisador para relacioná-los.   

 

Cumpre apontar que esses itens relacionados foram estabelecidos tanto com 

base nas orientações de Almeida (1992), encontradas em Szymanski; Almeida; 

Prandini (2010), quanto no foco primordial da presente pesquisa.  

Ainda seguindo as mesmas orientações, assim que os quadros foram 

finalizados, fiz uma síntese das falas dos professores sendo que procurei colocar 

todas as unidades transformadas de maneira que o fenômeno investigado fosse 

situado.  

 

Os quadros e as sínteses das falas possibilitaram a sistematização das 

informações. Ademais, também contribuíram com as reflexões, pois foi com base 

neles que elaborei outros três temas que serviram de eixos para nortear as 

discussões posteriores, que compõem o presente trabalho:  

 

1- Emoções e sentimentos envolvidos na atuação do professor iniciante na 

EJA na relação com alunos e equipe escolar- O primeiro eixo de discussão prioriza 

as emoções e sentimentos (e as situações provocadoras) do professor referentes à 

sua experiência profissional na relação com alunos e equipe escolar, no seu início 

na EJA.  

 

2- Emoções e sentimentos envolvidos no preparo do professor iniciante na 

EJA para atuar nessa modalidade de ensino- O segundo eixo de discussão privilegia 

as emoções e sentimentos (e as situações provocadoras) do educador frente à sua 

formação, principalmente àquela adquirida no curso de Pedagogia, referente ao 

auxílio que oferece no trabalho com a EJA. 

 

3- Emoções e sentimentos envolvidos na visão que o professor iniciante 

possui sobre ser docente da EJA. O terceiro eixo de discussão dá prioridade às 



59 
 

emoções e sentimentos (e às situações provocadoras) do docente sobre a visão que 

possui a respeito de sua profissão e função. 

 

É importante percebermos que, para a compreensão do fenômeno, todos os 

temas estão imbricados uns nos outros; a divisão existe apenas para questão de 

análise. 

 

Ao programar um procedimento metodológico de uma pesquisa científica, 

tem-se o objetivo de que os passos planejados corram da melhor forma possível. No 

entanto, no processo, principalmente por se estar pesquisando pessoas- suas 

relações com seu meio, com outras pessoas, consigo mesmas etc.- nem sempre 

ocorre tudo conforme programado. Mesmo tendo clareza desse fato, conduzi o 

procedimento desta pesquisa de modo sistemático, sempre buscando o rigor 

científico necessário.  

 

A realização de toda a conduta metodológica possibilitou-me fazer uma 

discussão minuciosa à luz da teoria walloniana sobre a afetividade do docente 

iniciante no trabalho com a EJA. Os detalhes sobre a análise, bem como a discussão 

das informações, estão expostos no Capítulo 4.  
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CAPÍTULO 4- ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS INFORMAÇÕES  

 

Para compreender quais são as emoções e sentimentos do professor que 

trabalha pela primeira vez com a EJA, no tocante à sua atividade profissional, 

considerei necessário ouvi-lo tanto para conhecer essas emoções e sentimentos 

como também para entender o que as provoca. No entanto, ouvir apenas não foi 

suficiente; foi preciso fazer um desenvolvimento metodológico criterioso para que a 

questão fosse compreendida adequadamente. Além disso, somente tentar entender 

o aspecto que tangencia a afetividade igualmente não bastou; foi a partir dela que a 

identificação das necessidades do docente frente à sua profissão apareceu, sendo 

possível apontar pistas para reflexão que forneçam subsídios para os cursos 

formadores e para as instituições que possuem a EJA.  

 

A análise dos dados foi feita por meio de transcrições, quadros e sínteses das 

entrevistas, como já exposto. O exemplo de uma transcrição e os 16 quadros podem 

ser visualizados nos apêndices. As sínteses de cada entrevista estão apresentadas 

na seqüência, assim como a discussão das informações e algumas comparações 

sobre as vivências dos participantes desta pesquisa. 

 

 

4.1- AS SÍNTESES DAS ENTREVISTAS  

 

SÍNTESE DA PRIMEIRA ENTREVISTA (com a professora Adriana) 49 

 

Adriana é formada há dois em Pedagogia, mas nunca trabalhou na área da 

educação. Sua primeira experiência refere-se à que está tendo no momento, com a 

EJA. Assim, ela é uma professora novata na carreira, bem como no trabalho com 

jovens e adultos. 

Sua classe é composta por trabalhadores, mas, principalmente, por senhoras 

donas de casa e alguns alunos com necessidades especiais. O primeiro dia de aula 

na EJA suscitou um sentimento de medo e insegurança na educadora, pois se 

deparou com adultos e não com crianças. Estes também tiveram insegurança devido 

                                                 
49 Ver quadros 2, 3, 4, 5-  no Apêndice F. 
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ao receio com a troca de professores. Assim, uma atmosfera de insegurança estava 

presente no primeiro dia de aula. 

Outra professora novata, mas que estava há mais tempo na escola, ofereceu 

ajuda a Adriana para o início das atividades com a EJA, atitude que a ajudou e 

deixou-a feliz. Quanto ao restante da equipe escolar, a docente acredita que não 

receba auxílio necessário tanto no tocante a um maior esclarecimento do Programa 

do qual faz parte, quanto à realização das atividades- por exemplo, a realização dos 

planejamentos de aula. Devido a isso, sente-se triste, isolada e insegura. Ela 

acredita na necessidade de profissionais mais experientes para auxiliar no trabalho 

dos menos experientes.  

O interesse de Adriana pela EJA surgiu somente ao final do curso de 

Pedagogia, quando um trabalho foi solicitado por um professor do curso, o qual lhe 

causou entusiasmo, alegria e curiosidade. Ela acha que os ensinamentos teóricos, 

de forma geral recebidos na Pedagogia, são importantes e podem ajudar no trabalho 

com a EJA mas não são suficientes. Para a educadora, é preciso ensinamentos 

mais aprofundados sobre o ensino de jovens e adultos; para ela é necessária uma 

disciplina sobre a EJA que contribua com a prática. A ausência desses subsídios na 

sua formação acarreta sentimentos de preocupação, tristeza e frustração. 

Entretanto, segundo a docente, mesmo que o curso de Pedagogia não 

ofereça formação suficiente, cabe ao aluno/futuro professor buscar novos 

conhecimentos para se aperfeiçoar. 

 

 

SÍNTESE DA SEGUNDA ENTREVISTA (Com a professora Aline) 50 

 

Aline é licencianda em Pedagogia e é iniciante como educadora, ainda que já 

tenha tido rápida experiência como voluntária anteriormente- com duração de cerca 

de três meses.  Seu interesse pela EJA surgiu em um curso feito na área da 

educação em que conheceu mais sobre as ideias de Paulo Freire. 

Adultos, mulheres e homens trabalhadores compõem a sala de aula. Apesar 

de apresentar ansiedade, a professora Aline também se sentiu entusiasmada, 

tranquila, segura e alegre no primeiro dia de aula na EJA, não encontrando 

                                                 
50 Ver quadros 6, 7, 8, 9-  no Apêndices F. 
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dificuldades. Segundo a professora, isso aconteceu por já ter tido uma breve 

experiência com ensino de adultos, como voluntária, e por ter sido apresentada à 

classe numa outra oportunidade- quando ainda não era professora da escola, mas 

sim trabalhando somente no setor administrativo da mesma. O fato de alguns alunos 

já a conhecerem também os deixou mais calmos. A educadora considera essa sua 

primeira atuação “tranquila” inclusive por considerar-se “sociável e aberta". 

Além de ter tido uma experiência positiva nos primeiros contatos com os 

alunos, Aline também está tendo uma boa experiência no início de trabalho com a 

EJA já que recebe muito apoio da equipe escolar. Esse apoio vem da equipe como 

um todo, na troca ocorrida nas reuniões pedagógicas com seus pares e coordenador 

pedagógico. O suporte que recebe e a possibilidade de participar das reuniões- 

também expondo suas vivências e opiniões- provoca-lhe sentimentos de alegria, 

acolhimento, tranqüilidade e segurança. 

Dentro da escola, o problema que mais a afeta diz respeito à atitude 

agressiva de uma aluna que a deixa irritada e atrapalha o desenvolvimento das 

atividades na sala de aula. Este caso, a educadora também compartilha com os 

colegas.     

A respeito de sua formação, ou seja, da contribuição que o curso de 

Pedagogia pode estar oferecendo no trabalho com a EJA, não se observa uma 

experiência satisfatória. Isto significa que, conforme a professora, mesmo que as 

disciplinas ensinadas no curso (com: Psicologia da Educação, Sociologia da 

Educação etc.) ofereçam requisitos que ajudem no trabalho docente em geral, são 

falhos em áreas específicas como a EJA, por exemplo, por estarem voltados quase 

que exclusivamente para a educação de crianças.  Para Aline, devido a esse fator, a 

Pedagogia é “um curso que desanima”, causando-lhe sentimentos de frustração e 

tristeza. 

Acredita que o pouco de experiência que teve em cursos extras sobre 

educação e em trabalhos voluntários contribui para sua atuação como educadora, 

porém, não pensa o mesmo a respeito do curso de Pedagogia.   
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SÍNTESE DA TERCEIRA ENTREVISTA (com o professor Rivaldo) 51 

 

Rivaldo é formado no curso Magistério e é estudante de Pedagogia. Ele é 

principiante no trabalho como professor da EJA, mas tem experiência em outros 

níveis de ensino. O que o motivou a trabalhar nesta modalidade foram alguns 

ensinamentos obtidos no Magistério e em um projeto educacional de que participou. 

O primeiro dia de aula na EJA causou um grande desconforto e desânimo em 

Rivaldo por duas razões: a primeira diz respeito ao espaço físico, pois não era 

reservado havendo muita circulação de pessoas e atrapalhando o andamento da 

aula; a segunda refere-se aos alunos, por suas características e devido à reação 

que tiveram após o docente apresentar-lhes sua proposta educacional. Conforme 

relata, os educandos não reagiram positivamente à ideia de partir o ensino pela 

história de vida de cada um. A propósito, o professor aponta que os alunos têm 

dificuldade em se expressar verbalmente, eles “não se colocam”. Apesar de sentir-se 

frustrado, Rivaldo imaginou que essa situação pudesse acontecer e que teria que 

pensar em uma nova proposta. 

As classes são compostas por adolescentes infratores, em liberdade assistida 

e, em algumas, há apenas um aluno. Para o professor, o fato de lecionar em salas 

unitárias é “algo completamente novo e não tão empolgante”, mas acredita que 

mesmo assim é possível que seja “uma experiência interessante”.  

Devido ao reduzido tempo que está atuando na instituição, o professor teve 

pouco contato com os outros professores nas reuniões pedagógicas. Contudo, 

coloca que mesmo com esse breve contato já pôde perceber que há uma grande 

troca de experiência entre os profissionais, sendo uma equipe “produtiva”. Ele 

mesmo trouxe algumas experiências para o grupo e espera trazer ainda mais. 

O professor sente-se entusiasmado com seu curso de Pedagogia, porque 

considera uma área que abrange vários conhecimentos, mas pensa que o tempo 

para estudá-los é curto fazendo com que o estudante tenha que optar por apenas 

alguns desses. Para ele, cabe aos alunos/futuros professores aprofundarem-se nos 

conhecimentos adquiridos nos cursos. Sobre a EJA, não há ensinamentos sobre ela, 

acha que deveria ter no currículo discussões sobre a modalidade de ensino; sente-

se incomodado e preocupado com isso. Dessa maneira, para trabalhar com ela, 

                                                 
51 Ver quadros 10, 11, 12, 13-  no Apêndice F. 
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acha que, em seu caso, está sendo possível graças à boa formação que recebeu no 

curso Magistério e também à sua longa experiência profissional.  

 

SÍNTESE DA QUARTA ENTREVISTA (com a professora Emilia) 52 

 

Emilia é licenciada em Ciências e Pedagogia e, além da atuação na carreira 

do magistério, cerca de 25 anos, também já atuou em outras áreas, como bancos e 

empresas. Ela possui muita experiência na área educacional, na qual já trabalhou 

como professora do Ensino Fundamental e Médio. Contudo, atua há pouco tempo 

na EJA. 

As quatro salas em que leciona são bastante heterogêneas. Alguns de seus 

alunos, a minoria, e em geral adolescentes, apresentam problemas de 

comportamento, fato que a deixa entristecida. No entanto, não houve dificuldades no 

primeiro dia de aula, porque percebeu que os educandos a viam como alguém que 

iria ajudá-los. Ademais, de acordo com a professora, logo de início o trabalho nessa 

modalidade já se mostrou mais fácil se comparado com o ensino regular, 

proporcionando tranquilidade. Esse fato confirma suas expectativas, ou seja, o que 

motivou sua entrada na EJA foi justamente  considerá-la mais “tranquila”.    

Referente às atividades desenvolvidas na escola, um fator que considerada 

positivo e que lhe causa acolhimento, entusiasmo e orgulho, diz respeito à equipe. A 

professora aponta que há uma boa participação da coordenação pedagógica nos 

trabalhos escolares e destaca com mais veemência a troca de experiência entre 

seus pares como item de grande importância no desenvolvimento das práticas em 

sala de aula. Quanto ao fator que considera negativo, deixando-a desanimada, está 

relacionado às propostas prontas, vindas da Coordenadoria Municipal, característica 

que deixa os professores com pouca liberdade para atuar.  

Conforme afirma Emília, sua experiência profissional é elemento 

preponderante para a prática em classe, já a formação no curso de Pedagogia é 

fallha neste aspecto. Não há ensinamentos voltados para a prática do educador 

neste curso e tampouco ensinamentos sobre a EJA. Mesmo tendo gostado de 

algumas atividades, percebendo a importância da teoria, acredita ser um curso 

excessivamente teórico, o que contribui apenas com uma formação geral.    

                                                 
52 Ver quadros 14, 15, 16, 17-  nos Apêndice F 
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4.2- DISCUTINDO AS INFORMAÇÕES A PARTIR DOS TRÊS EI XOS 

NORTEADORES 

 

 Wallon não propõe um método educacional ou uma teoria pedagógica. 

Todavia, a teoria walloniana contribui, entre outros fatores, para uma reflexão acerca 

da educação no contexto escolar, inclusive sobre o professor com relação a 

elementos ligados à sua prática. Nesse sentido, serviu de apoio ajudando nas 

minhas reflexões referentes aos questionamentos levantados na presente pesquisa. 

Vale lembrar, entretanto, que “[...] uma boa teoria, como uma fotografia, é aquela 

que permite descobrir dimensões para além de seu foco.” (MANHONEY, 2004, p. 

13). 

Ressalto que para compreender as emoções e sentimentos dos participantes 

não bastou apenas identificá-los em suas falas, pois nem sempre foram expostos 

por eles de forma direta; foi necessário perceber os aspectos que permeavam a 

afetividade e que não foram descritos claramente. Dessa forma, também foi 

importante analisar os elementos provocadores de determinada emoção e 

sentimento, elementos esses pertencentes a contextos dos quaisl a pessoa fez e faz 

parte.     

    

De acordo com o pensamento walloniano, a afetividade diz respeito à 

capacidade do ser humano ser afetado pelo mundo, acompanhada de sensações 

ligadas a tonalidades agradáveis ou desagradáveis. Em todas as entrevistas pude 

notar uma variedade de emoções e sentimentos envolvidos no ofício dos docentes, 

conseqüência das trocas com o meio e com o outro, refletindo diretamente na 

efetivação de seus trabalhos. Comparando os quatro depoimentos, podemos 

perceber algumas semelhanças e diferenças na maneira como essas características 

ocorrem.  

 

Os três eixos sob os quais discuti as informações à luz da teoria walloniana 

estão detalhados a seguir. Algumas falas dos entrevistados estão reproduzidas no 

corpo deste capítulo com o intuito de ilustrar as considerações. Contudo, cumpre 

recordar uma vez mais que para se chegar a essas considerações foi necessário o 

uso de um procedimento metodológico, sendo que o significado dos depoimentos 
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bem como a identificação das emoções e sentimentos estão expostos de forma mais 

criteriosa e completa nos quadros que estão nos apêndices, ao final deste trabalho.   

 

4.2.1- Emoções e sentimentos envolvidos na atuação do professor 

iniciante na EJA na relação com alunos e equipe esc olar 

 

A prática profissional dos professores é marcada por fatores de diversas 

ordens, por exemplo, influência de políticas públicas, formação acadêmica, relações 

interpessoais etc. Sem desconsiderar que o conjunto desses fatores é responsável 

pela atuação, este eixo de discussão privilegia apenas aquele referente à prática do 

docente iniciante na EJA frente ao outro, isto é, a partir da troca com o ambiente 

escolar por meio da relação com alunos e equipe de profissionais da escola.  

 

Os primeiros dias ou os primeiros anos de trabalho sempre causam algum 

impacto nas pessoas por representar uma situação nova; esse impacto pode causar 

sensações agradáveis ou desagradáveis. No caso da profissão docente, muitos 

estudos vêm mostrando que se trata de uma fase importante, mas também difícil na 

constituição da carreira de professor, pois o início apresenta algumas 

especificidades, como por exemplo, a distância entre o que foi aprendido pelo 

educador no curso de formação e o cotidiano da escola53.  

 

O começo de uma nova função, ainda que o profissional tenha tido 

experiência em outra área do ensino, também pode apresentar características 

semelhantes às vivenciadas pelo novato na carreira. O que provoca mal-estar ou 

bem- estar varia de pessoa para pessoa e vai depender de como foi afetada pelo 

meio.  

 

Com relação ao primeiro dia de aula com o aluno da EJA, os professores 

Adriana e Rivaldo sentiram um impacto, mesmo que por razões diferentes, ao passo 

que com Aline e Emília a experiência aconteceu de modo menos impactante.  

 

                                                 
53 Exemplos de estudos que tratam do início na docência: Corsi (2002), Rocha (2005), Mariano (2005) etc. 
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No caso de Adriana, novata na carreira e no trabalho com a EJA, claramente 

houve um choque porque a mesma não sabia como agir frente aos seus educandos: 

 

Tive medo, tive medo! Porque você se depara com pessoas da 

mesma (pausa). Igual! Todos iguais! Só que a única diferença que eu 

tenho ali é que eu vou ensinar [...]. Eu senti medo. O mesmo medo 

que eles sentiram eu senti. Uma insegurança de não poder chegar 

perto deles, de contribuir. Sabe aquela coisa? Como posso explicar? 

Meu medo era de falar com eles. (Adriana) 

 

O sentimento de insegurança da professora é evidenciado em toda sua 

atitude no primeiro contato com seus alunos, pois, além de estar pela primeira vez 

atuando em uma sala de aula, igualmente era uma experiência diferente por se 

tratar de jovens e adultos. Além disso, sua preocupação estava centrada em sua 

competência, ou seja, em como os ensinaria uma vez que considerava sua formação 

insuficiente, sendo aquela recebida no curso de Pedagogia que não tinha nenhuma 

fundamentação voltada para a modalidade de ensino EJA.  

 

Assim, no primeiro dia de aula na EJA, percebemos que a educadora está 

tomada pelo medo e insegurança atrapalhando sua atuação; podemos dizer que a 

razão foi ofuscada pela emoção naquele momento. De acordo com a teoria 

walloniana, em situações de imperícia, em que o indivíduo não possui competência, 

habilidade ou experiência para agir, as emoções prevalecem. Nesse sentido, 

Mahoney e Almeida (2005) esclarecem dois pontos sobre os estudos de Wallon:  

 

[...] o início de qualquer aprendizagem nova caracteriza pelo sincretismo, 
passando gradativamente para a diferenciação; o período do sincretismo 
caracteriza-se pela imperícia, que será substituída gradativamente pela 
competência ao acompanhar o processo de diferenciação” (MAHONEY; 
ALMEIDA, 2005, p.).  

 

 

Esse aspecto de sincretismo passando para a diferenciação pode ser 

percebido depois, nas primeiras semanas de aula de Adriana, quando passa a 

conhecer melhor seus alunos e a desenvolver algumas atividades.    
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[...] Foi gratificante, foi muito bom, me senti importante (referindo-se à 

realização de uma atividade)[...] Fiquei muito feliz. Fiquei como eles, 

parecia que eu estava como eles, que não tinha diferença entre nós 

[...] (Adriana) 

 

Para Rivaldo, principiante naquela função, apesar de sua experiência na 

carreira do magistério, viu-se em uma situação inesperada: de um lado a escola 

apresentou uma estrutura física inadequada de funcionamento, atrapalhando no 

desenvolvimento da aula; de outro lado, os alunos tinham características 

diferenciadas e não tiveram uma atitude desejada pelo educador no que se referia à 

atividade apresentada: 

  

Está sendo complicado (o início na EJA).  Complicado por conta da 

estrutura de trabalho, não do Projeto em si. Mais dos núcleos em que 

estou atendendo os adolescentes porque, como eu disse, são 

adolescentes que estão em liberdade assistida. [...] E aí, o espaço 

disponível era meio aberto, próximo à recepção, circulavam muitas 

pessoas, e tal. Nesse dia, o máximo que consegui fazer com eles foi 

apresentar minha proposta. O que senti de pronto foi que minha 

proposta não era a melhor, que não era adequada [...]. É difícil você 

extrair alguma coisa deles. E foi justamente por isso que minha 

proposta se mostrou inadequada porque (pausa). O que eu queria? 

Eu queria partir da história de vida. Meu primeiro pensamento foi: 

Vou ter que reformular tudo [...] (Rivaldo) 

 

Ainda que se sentindo frustrado e não tendo clareza de como agiria num 

primeiro momento, o educador percebeu a necessidade de reformular sua estratégia 

de ensino. Assim, mesmo vivenciando uma situação nova e desagradável, sua 

competência na profissão, proporcionada pela prática em outras modalidades do 

ensino, auxiliou no seu trabalho. Nesse caso, não vemos um grande choque nem 

tampouco o ofuscamento da razão pela emoção, mas sim uma situação de 

aprendizado em que houve um equilíbrio entre os conjuntos cognitivo e afetivo.  
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Não devemos desconsiderar, no entanto, que todos os conjuntos funcionais 

estão sempre presentes de acordo com a visão walloniana. A afirmação de Mahoney 

esclarece esse aspecto:  

 

[...] Em todas essas aprendizagens, apesar de predominâncias de direções 
diferentes, sempre estão envolvidos os quatro conjuntos funcionais: motor, 
afetivo, cognitivo, pessoa, funcionando em conjunto, ora mais voltados para 
dentro (constituição de si), ora mais voltados para fora (conhecimento do 
mundo) (MAHONEY, 2004, 20).  

 

Os sentimentos de tonalidades desagradáveis permearam ambas as 

circunstâncias nas quais os dois docentes encontraram-se, no entanto, com a 

professora o sentimento de mal-estar foi mais acentudado, pois lhe faltava 

experiência, parâmetro e apoio sobre como agir prejudicando o desenvolvimento da 

atividade. Com o professor, mesmo não possuindo subsídio de seu curso de 

Pedagogia para atuar com a EJA, podemos inferir que sua própria experiência 

profissional possibilitou um comportamento mais seguro em sala de aula, fazendo-o 

entender que seria necessária uma reformulação de atitude. 

 

Já a primeira experiência de Aline, iniciante tanto na carreira quanto no 

trabalho com a EJA, apesar da ansiedade, ocorreu sem um grande impacto, 

segundo suas próprias afirmações: 

    

O primeiro dia com os alunos foi tranquilo. Acho que sou uma pessoa 

bem sociável. Me considero bem aberta. Eu estava super ansiosa 

mas também super animada. Me apresentei para eles; já tinha ido 

outra vez que a professora deles me levou para apresentar, para eles 

não ficarem chocados que ia trocar de professor. Porque é uma coisa 

que choca os alunos; eles estão com uma professora e depois troca. 

Então, alguns já me conheciam, outros não [...]. O que me ajudou foi 

ter tido experiência de três meses como voluntária [...] Eles (alunos) 

estavam tranquilos também porque eu tinha substituído essa 

professora antiga uma vez, então eles já me conheciam. Quando eu 

cheguei, eles já sabiam quem era eu. (Aline) 

 

O que podemos perceber é que o fato de considerar-se sociável não foi a 

único elemento que auxiliou para que a primeira aula com adultos fosse favorável. 
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Fica claro que já ter tido um contato prévio com os alunos, bem como uma breve 

experiência com aquele tipo específico de alunado, contribuiu para que sentimentos 

de tonalidades agradáveis prevalecessem, facilitando a primeira atuação no trabalho 

com os jovens e adultos. 

 

Outro aspecto relevante que podemos observar na fala de Aline diz respeito à 

existência de sentimentos ambivalentes. Conforme sua descrição sobre o primeiro 

dia de aula na EJA, não há dúvida que o mesmo aconteceu de modo satisfatório 

para a docente, no entanto, podemos verificar sentimentos de ansiedade e de 

animação ocorrendo ao mesmo tempo logo no início. Isto significa que, naquela 

circunstância, ainda que tenha ocorrido o predomínio dos sentimentos agradáveis, 

também provocou sentimento de ansiedade por tratar-se de uma situação 

relativamente nova para ela; já conhecia os educandos mas só a partir dalí seria a 

professora da classe.         

 

A vivência de Emília, que atua no magistério há vinte e cinco anos mas que 

trabalha há pouco tempo com a EJA, assim como aconteceu com Aline, também não 

percebemos um início impactante.   

 

Eu percebi muita confiança por parte deles, a gente conversava 

bastante também [...].  Então eu percebi que eles estavam me vendo 

com alguém que queria ajudá-los. Então, isso é gratificante para a 

gente, né? Enquanto que no regular é bem diferente. Nossa! Eles 

não tem muito interesse, o motivo de eles irem na escola é 

completamente diferente. Então o trabalho é muito mais difícil [...] 

(Trabalhar com adultos) É bem mais fácil. O que incentiva a gente é 

que eles são muito esforçados. Tem as exceções, é claro! (Emília) 

 

O depoimento da educadora parece transmitir a tranquilidade de quem não 

encontrou dificuldades. Para ela, o que proporcionou uma situação positiva foi tanto 

a boa recepção dos alunos, quando se mostram seguros com a presença da 

profissional, quanto à comparação que ela fez com o ensino regular. Acredita ser 

mais difícil trabalhar com adolescentes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio.   
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Neste caso, é interessante observarmos um aspecto. A literatura nos mostra 

que mesmo os docentes experientes podem chocar-se com uma nova realidade 

quando mudam de função. Ao que nos parece, no relato de Emilia sobre o primeiro 

dia de aula, essa característica não se confirmou, pois a mesma se diz tranquila 

devido ao satisfatório comportamento dos alunos. Contudo, é importante um olhar 

mais atento. Suas emoções e sentimentos revelam preocupação com relação ao 

comportamento dos seus alunos, porque sua fala está permeada por sentimentos de 

mal-estar quando comenta as experiências que teve, no Ensino Regular, com 

adolescentes. Desse modo, a primeira aula em si transcorreu de forma tranquila mas 

a expectativa de como seria a classe foi fato que provocou preocupação e, 

provavelmente, ansiedade.    

 

Além das vivências narradas sobre os primeiros dias de aula, os professores 

comentam o transcorrer das atividades, em outros momentos. 

 

 Podemos identificar que Aline, Rivaldo e Emília tiveram um amparo da 

equipe escolar nas primeiras atividades e atualmente também recebem o apoio dela: 

 

Isso (reuniões) é bem legal. Como eu disse para você, eu estava na 

parte administrativa (antes de trabalhar como professora na escola), 

mas eu vinha na reunião. Então, tinha um professor de cada sala e 

toda semana eles traziam alguma coisa, algum sucesso, algum 

insucesso da sala de aula e falavam um pouco sobre a semana. E 

isso era muito legal porque tinha o coordenador mediando essa 

situação toda, intervindo quando precisava. Então, serviu bastante 

para eu entender esse movimento dentro da sala de aula de EJA. 

Ajudou bastante. (Aline) 

 

A gente primeiro teve duas semanas de planejamento, de preparo, 

de estudo, e tal [...] O encontro com a equipe aqui foi muito 

interessante porque ela é super aberta, um pessoal que está 

disposto a ajudar um ao outro, ouve o que você tem a dizer, também 

dá sugestões. Eu acho que a equipe é bastante produtiva nesse 

sentido. (Rivaldo) 
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Nós tivemos a reunião pedagógica para fazer o planejamento 

primeiro (no início do ano, antes de começarem as aulas). Nós temos 

reuniões das 17h35min até as 19 h, de segunda a quinta.  De terça e 

quarta a gente discute experiências e segunda e quinta é a 

coordenadora quem decide a pauta. (...) Tem (muita troca entre os 

professores). Isso ajuda, claro! (Emília) 

 

Conforme observamos nas falas, o ambiente de trabalho na escola onde há 

troca de experiências entre os pares e respaldo da coordenação pedagógica permite 

que os professores sintam-se mais seguros e tranquilos para atuar. Cabe recordar 

que Rivaldo e Aline trabalham no mesmo programa de EJA e que, ainda que tenham 

vivências diferentes, algumas de suas percepções sobre a instituição assemelham-

se, especialmente aquelas ligadas à equipe escolar.  

 

A presença do coordenador pedagógico é marcante nos relatos de Rivaldo, 

Emilia e, principalmente, de Aline como elemento de apoio, auxiliador do trabalho. 

Franco (2000) destaca o papel do coordenador junto ao professor iniciante como um 

profissional que pode auxiliá-lo na administração dos dilemas que aparecem no 

cotidiano escolar, proporcionando-lhe momentos de reflexão sobre aspectos 

relativos às suas crenças e dificuldades. Segundo o autor, compartilhando suas 

inseguranças, o novato pode diminuir tensões e buscar alternativas para situações 

conflitantes. 

 

Nesse sentido, as reuniões pedagógicas também se revelam como grandes 

colaboradoras na atuação do educador em geral e, principalmente para aquele que 

trabalha pela primeira vez em uma determinada função.  Nessas reuniões os 

docentes terão a oportunidade de se encontrar e de trocar experiências, tudo sob 

orientação do coordenador pedagógico que deve portar-se como mediador e não 

como um representante autoritário que irá apenas delegar atribuições.54 

 

                                                 
54 A respeito do coordenador pedagógico como mediador, baseadas nos estudo do teórico Lev Vygotsky sobre o 
conceito de mediação, PLACCO e SOUZA (2010) colocam que: “ele é o profissional que deve ter acesso ao 
domínio das produções culturais gerais e específicas da educação, sobretudo as relativas ao ensino e à 
aprendizagem, apresentando-as aos professores, debatendo-as, questionando-as, com o intuito de transformar o 
modo como os professores pensam e agem sobre e com elas [...]” (PLACCO; SOUZA, 2010, p.51) .   
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Nas falas dos três professores notamos a importância do grupo na 

constituição desses profissionais: eles estão construindo seus saberes.  Percebemos 

nesses casos que no grupo de educadores de que os entrevistados fazem parte há 

uma harmonização em que seus membros buscam objetivos em comum. Nesse 

sentido, vemos uma participação ativa dos professores que ora podem identificar-se 

com as ideias dos grupos, ora podem assumir posturas individuais. Essa 

característica vai ao encontro da visão de Wallon (1986) sobre grupo, quando coloca 

que ele é indispensável ao indivíduo não somente para sua aprendizagem social, 

como também para o desenvolvimento individual.  

 

Diferentemente de Aline, Rivaldo e Emília, analisando a situação de Adriana, 

o que se nota é uma profissional principiante na carreira agindo sem orientação e de 

forma isolada, pois, além de não ter experiência que lhe ofereça alguma referência e 

tampouco formação específica, a equipe da escola não oferece nenhum auxílio que 

colabore com o desempenho da docente. A existência da integração entre membros 

que trabalham em uma instituição educacional parece necessária e é vista como 

importante pela própria professora: 

 

 Olha, eu participei uma vez (de uma reunião), logo na primeira 

semana que eu estava lá. Eu não gostei, não gostei de como eles 

(coordenadores) explanaram, como eles explicaram o projeto. Eles 

fizeram uma reunião para os educadores. Na verdade eu não era 

apresentada para o projeto. Eu não fui apresentada para o projeto. 

Não, porque (pausa). Talvez se eu tivesse me colocado, eles teriam 

feito isso [...]. Eu gostaria que eles (equipe escolar) tivessem um guia 

também porque o livro que eles têm é muito desatualizado. Alguém 

orientando. Uma orientação de uma pessoa que tivesse experiência, 

que já tivesse dado aula, uma pessoa que desse essa orientação[...]” 

(Adriana) 

 

De acordo com Wallon (1986), o individualismo e o espírito coletivo coexistem 

no grupo, antagônicos e complementares: espírito coletivo para atingir objetivos 

comuns e individualismo pelo desejo de cada um evidenciar sua participação. Nos 

grupos pode haver repartição de tarefas, sendo que podem ocorrer hierarquias para 

realização das mesmas; podem existir iniciativa, comando, apoio, submissão, 
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oposição, etc.. Assim, além do compartilhamento, os conflitos existem entre seus 

membros, visto que eles são inerentes aos grupos e são também constituintes da 

pessoa. 

 

No entanto, isto não significa que o conflito deva levar seus membros para 

caminhos opostos. Nas instituições escolares, por exemplo, o grupo dos 

profissionais da educação pode caminhar para a mesma direção objetivando, 

principalmente, a aprendizagem dos alunos, função primordial da escola.  Os relatos 

de Adriana, todavia, levam-nos a crer que no grupo de professores e coordenadores 

do qual ela faz parte não existe essa característica, ou seja, falta uma harmonia que 

leve todos a atingir um objetivo comum.        

   

Voltando à experiência da novata Aline, sabemos que ela conta com apoio 

dos colegas da instituição, como já mencionado. Isso contribuiu no primeiro dia de 

aula e ainda contribui fortemente para o trabalho com os alunos deixando-a mais 

segura mesmo em situações mais difíceis e conflitantes. 

 

Então, vou dar um exemplo da turma da minha sala. Tem uma aluna 

de 51 anos, ela é uma pessoa bem difícil. [...] Aí, ela faz tudo para 

me chamar atenção: às vezes ela é agressiva, contesta o que eu 

digo, eu falo uma coisa para a sala ela fala que está errado [...] Isso 

me afeta no ponto que atrapalha minha aula e atrapalha meus outros 

alunos. Isso me afeta bastante. Eu estou lidando com isso, dando a 

atenção que ela precisa, pelo menos na sala de aula. [...] A minha 

atitude que agora estou tomando, foi inclusive por causa do meu 

grupo (de trabalho) e do coordenador porque se eles não estivessem 

aqui para: “Olha, também tenho caso desse na sala”, ou “Aconteceu 

isso, e eu agi assim”.[...] Então, eu sei que não é comigo, mas isso 

até me tranquiliza mais, faz ter até mais paciência com ela. E, por 

outro lado, tem o coordenador que diz que eu não posso perder a 

paciência, não posso ficar brava. (Aline) 

 

No relato descrito, vemos retratada uma situação de dificuldade, mas ao 

mesmo tempo de aprendizado da docente, proporcionado não apenas pela troca 

com os professores, mas inclusive pela troca com a aluna. O aprendizado pode 
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acontecer tanto nas situações que causam sentimentos agradáveis quanto nas que 

causam sentimentos desagradáveis. Conforme a teoria walloniana, é na relação com 

o outro que os indivíduos tomam consciência de suas próprias dificuldades e 

limitações, e também das qualidades e capacidades. Lembremos que o indivíduo vai 

se constituindo nas relações interpessoais, e estas não acontecem de modo linear, 

há avanços, recuos, ganhos e perdas.    

 

Cumpre enfatizar que circunstâncias de aprendizagem estão ocorrendo a todo 

o momento na vida dos indivíduos, na troca com o meio. Vejamos mais exemplos de 

experiências contadas pelos docentes, consideradas dificultosas, nas quais se pode 

perceber claramente que os aprendizados estão ocorrendo. 

 

Acho que (ter uma proposta curricular pronta vinda da Coordenadoria 

Municipal) tem o lado positivo e o negativo porque tem expectativas 

que são interessantes. Até estou trabalhando com eles a aplicação 

da tecnologia, o que seria da vida da gente sem a tecnologia, o que 

tem a ver a tecnologia com a Ciência, etc. Mas por outro lado poderia 

ter um pouquinho mais de liberdade. (Emília) 

 

Bom, eu busco na Internet (conhecimentos para trabalhar com seus 

alunos da EJA), eu tiro vários textos, inclusive eu tiro muitos resumos 

de autores [...]. Eu também tenho medo de procurar porque nem tudo 

que está na Internet é verdade absoluta. Você fica meio com medo 

porque nem tudo que está lá você pode dizer que: “Ah, eu vou levar 

aquilo para meu aluno ele vai aprender.” Então, o que eu faço? Eu 

pego tudo aquilo que peguei na Internet, eu leio, tiro só aquilo que eu 

acho que vai servir, e monto alguma coisa, dou ideias [...] (Adriana) 

 

 
No exemplo de Emília, vemos seu desacordo quanto às propostas 

curriculares pré-determinadas, porque prejudicam a livre atuação da professora, por 

outro lado, entende que precisa trabalhar sob aquelas perspectivas. Desse modo, 

tenta encontrar elementos positivos da proposta para desenvolver seu trabalho.  
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No exemplo de Adriana, com todas as dificuldades que circundam a primeira 

etapa de sua função, provocadoras de sentimentos de tonalidades desagradáveis, 

também é possível notarmos um exemplo claro de aprendizagem. Como não tem 

apoio pedagógico do Programa no qual trabalha, nem material, ela busca 

alternativas que contribuam com sua prática. Contudo, ainda assim, a insegurança 

permeia sua ação.  

 

Ao falar de uma característica de suas turmas de alunos, Rivaldo, por 

exemplo, demonstra decepção e falta de entusiasmo, mas também é possível 

perceber ser capaz de aprender com a situação quando diz que a experiência pode 

ser interessante: 

  

[...] Eu cheguei a perguntar para eles (alunos) (sobre meu 

planejamento) e alguns deles falaram: “Tudo bem”. Mas eu vi que o 

tudo bem deles não era verdadeiro, era um “tudo bem” meio 

desinteressado [...]. Num primeiro momento foi confuso, frustrante, 

mas eu meio que já sabia que poderia acontecer isso. Já sabia que 

os meninos poderiam não reagir muito bem à ideia. De certo modo, 

já fui pensando numa nova proposta [...] não me preocupei mais em 

explicar tão profundamente o que eu queria com a proposta [...]. 

(Rivaldo) 

 

[...] De um lado é interessante porque você pode dar atenção mais 

individualizada, mas tem coisa que esses meninos precisam que é 

de começar a dar significado para o mundo, que podem se expressar 

com o corpo, que podem pintar. E a interação é algo que é muito 

importante para isso no meu ponto de vista. E com uma pessoa fica 

difícil para você conseguir quebrar alguns bloqueios. Não sei, acho 

que ainda preciso desenvolver técnicas para isso, para que eu possa 

fazer isso com uma pessoa individualmente.   [...] Eu pensava em 

turmas e não num aluno particular. [...] Então pra mim é algo 

completamente novo e não tão empolgante assim, mas, enfim, 

também pode ser uma experiência interessante.  (Rivaldo) 
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Vale recordar que o professor leciona em várias salas de aula e a maioria 

delas é composta por apenas um aluno. 

 

Nesses depoimentos de Rivaldo, podemos perceber dois elementos 

destacados que, para o educador, causam dificuldade na atuação e, 

consequentemente, sentimentos de mal-estar: o fato de haver apenas um estudante 

na classe, e devido a seus alunos serem adolescentes. No primeiro caso, o 

professor acredita que a interação é importante no processo ensino-aprendizagem, 

no entanto, não vê a possibilidade de programar atividades nos quais existam 

trocas. No segundo, vemos que para o docente a atitude dos jovens reflete um 

desinteresse pela aula e talvez uma apatia, mas entende ser importante buscar 

caminhos que ajudem na formação dos alunos.  

 

A escola é um meio funcional onde coexistem vários grupos. Para a 

concepção walloniana, a existência desses “[...] baseia-se na reunião de indivíduos 

que mantêm entre si relações que determinam o papel ou o lugar de cada um no 

conjunto.” (WALLON, 1986, 171).  Na sala de aula de Rivaldo há apenas dois 

sujeitos que desempenham papéis bem definidos no grupo; ele como professor e um 

aluno. Nessa situação, as trocas interpessoais podem ocasionar momentos bem 

intensos. 

 

Do mesmo modo que o professor, Emília também demonstra dificuldade em 

trabalhar com adolescentes.  

 

Os (pontos) negativos o nome já está dizendo “EJA”. Conciliar jovens 

e adultos no mesmo ambiente é muito difícil. Acho isso um ponto 

negativo, tanto é que estou tendo um problema, não só eu mas 

quase todos os professores lá no quarto ano porque tem alunos que 

estão voltando para a escola porque necessitam, que precisam do 

certificado mas que também não querem estudar. E, durante as 

aulas, eles conversam demais, brincam demais, e os mais velhos, 

mais interessados, ficam prejudicados. Às vezes sai até discussão na 

sala. (Emília) 
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A diferença entre ambos é que a docente já teve experiência que lhe causou 

sentimentos de tonalidade desagradáveis com esse alunado, quando atuou no 

Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, e suas salas são heterogêneas- há cerca 

de vinte alunos. As classes de Rivaldo são, em geral, unitárias e formadas apenas 

com adolescentes que estão em liberdade assistida.  

 

Sobre o estágio da adolescência, a teoria walloniana indica que é um período 

do desenvolvimento em qure as transformações são acentuadas, proporcionando 

muitos sentimentos ambivalentes nos jovens. Nessa fase, o indivíduo está mais 

voltado para si, ou seja, para o conhecimento de si próprio sendo que irá vivenciar 

muitas situações de conflito e contradições. Assim como o período do personalismo, 

sua aprendizagem baseia-se primordialmente na oposição ao outro. É importante 

que o professor que trabalha com alunos dessa faixa etária esteja atento às suas 

particularidades, inclusive, às diferentes experiências de vida. .         

 

O contexto escolar onde os professores atuam influi diretamente na 

realização de suas atividades dentro da sala de aula, refletindo por sua vez no 

feedback do educando. É mister ressaltar que o grupo sala de aula, e, portanto, o 

aluno da EJA, também faz parte desse contexto. Além dos sentimentos de bem-

estar, ele traz consigo alguns sentimentos de tonalidades desagradáveis, muitas 

vezes proporcionados por fracassos experenciados na vida escolar anterior (quando 

esta ocorreu), além dos vivenciados no próprio cotidiano, por exemplo, os 

preconceitos. Dessa forma, não só as trocas com o grupo formado por professores e 

outros agentes educativos irão influenciar no agir docente, mas também as que 

ocorrem no grupo formado pelo professor e seus alunos.  

 

Nesse sentido, o preparo do educador é fundamental.  É importante que ele 

entenda que seu papel é ativo na constituição da pessoa do aluno. No processo 

ensino-aprendizagem, o professor é um mediador entre o educando e o 

conhecimento, lembrando que essa mediação é afetiva e cognitiva. Ou seja, “[...] ao 

professor compete canalizar a afetividade para produzir conhecimento; na relação 

professor-aluno, aluno-aluno, aluno-grupo, reconhecer o clima afetivo e aproveitá-lo 

na rotina diária da sala de aula para provocar o interesse do aluno.” (ALMEIDA, 

2004, p.126). 
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Os estudos wallonianos mostram-nos que não é possível conhecer o 

indivíduo sem analisar seu contexto, isto é, não é possível compreendê-lo sem 

analisar suas relações e mútuas influências com o meio. Assim sendo, ao se refletir 

sobre as experiências narradas pelos educadores iniciantes na EJA, analisando 

suas relações com o ambiente escolar, é possível entendê-los um pouco mais- 

principalmente no que se refere às suas necessidades no tocante às suas atuações.  

 

As emoções e sentimentos identificados nos depoimentos revelam que os 

docentes novatos na EJA, mesmo os que têm experiência profissional e ainda que 

percebam que podem aprender em qualquer situação, sentem a necessidade do 

suporte de toda equipe da escola para ajudar no desenvolvimento de seus trabalhos. 

Nesse sentido, os coordenadores e diretores devem estar atentos aos seus 

professores para auxiliá-los, e, principalmente, acolhê-los, tanto no início das 

atividades quanto no seu desenvolver. Ademais, devem propiciar a integração entre 

os pares para que as trocas entre eles ocorram cotidianamente.    

 

 

4.2.2- Emoções e sentimentos envolvidos no preparo do professor 

iniciante na EJA para atuar nesta modalidade de ens ino 

 

Muitas pesquisas referentes à formação do professor revelam que esta diz 

respeito não somente à educação formal, recebida nos cursos de licenciatura, mas 

inclusive liga-se à própria experiência de vida e à prática de trabalho do educador55. 

Assim, cumpre esclarecer que o presente estudo compartilha dessa visão. No 

entanto, por motivo de análise, para a discussão deste eixo, aponto algumas falas 

dos educadores iniciantes da EJA exclusivamente sobre o que pensam e sentem a 

respeito da formação acadêmica dos seus cursos de Pedagogia.   

 

Esse destaque é dado aqui por ser a Pedagogia considerada um dos 

elementos, dentre outros, que podem contribuir para o bom desenvolvimento da 

EJA. Soares (2006) ressalta que a formação de um profissional que atua na EJA 

tem-se colocado como questão central em estudos sobre o tema. O autor destaca 

                                                 
55 Ver mais detalhes sobre essas pesquisas em: NUNES, Célia M. F.Os saberes docentes e a formação de 
professores: um breve panorama da pesquisa brasileira.  Educação e Sociedade, ano XXII, no. 74, abril 2001. 
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ainda que estes estudos mostram que muitas vezes não existe uma formação 

específica nos cursos de graduação em Pedagogia, de onde advém a maioria dos 

profissionais, revelando a precariedade da formação dos educadores da EJA. 

 

Observando os relatos dos professores desta pesquisa sobre o preparo 

profissional, notamos que eles não se sentem totalmente preparados para trabalhar 

com a EJA devido inclusive à falta de ensinamentos sobre essa modalidade de 

ensino nos cursos de formação, mesmo que mencionem que outros ensinamentos 

do curso e a experiência que já tiveram em diversas situações possam colaborar.  

 

Referente ao curso de Pedagogia, vemos que os sentimentos de mal-estar e 

os de bem-estar estão presentes nas entrevistas. Contudo, é interessante notarmos 

que os sentimentos de tonalidades agradáveis são demonstrados nos depoimentos 

quando os educadores comentam sobre as contribuições do curso para a formação 

geral do educador. Neste sentido, percebem-no como importante. Por outro lado, os 

de tonalidades desagradáveis aparecem quando comentam o fato de não existirem 

ensinamentos mais aprofundados sobre a EJA.  

 

A entrevista com Adriana mostra sua frustração e também uma preocupação 

sobre o curso de Pedagogia. De acordo com a docente, esse curso não atende às 

necessidades do professor que deseja atuar com jovens e adultos, como se observa 

em uma de suas falas:  

  A única coisa que tive no curso foi ler “A Pedagogia do Oprimido” e 

“Pedagogia da Autonomia” [...] Então li esses dois livros, foi a única 

coisa que li de jovens e adultos de Paulo Freire. [...] Falta um apoio, 

um subsídio, falta isso. Eu não tive. Tenho que falar (pausa). E 

conheço outras pessoas que também não tiveram. Há um buraco, 

espaço entre educador e a universidade [...] (Adriana) 

 

Rivaldo, Aline e Emília compartilham o sentimento de mal-estar de Adriana 

sobre a Pedagogia no que tange aos ensinamentos voltados para a EJA:  

 

Muito pouco, muito pouco, muito pouco mesmo! (estudou sobre a 

EJA no curso de Pedagogia). Eu fico até chateada pelo curso de 
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Pedagogia não pegar essa parte. Acho que deveria ter um pouco 

mais sobre EJA. [...] Eu fico frustrada na Pedagogia porque eu nunca 

pensei em ser professora de criança, nunca! Tem pouquíssimo 

(assunto sobre o meio social, ex.: ONGs, comunidades, etc.). Então, 

tudo que eu estudei foi relacionado à criança de primeira a quarta 

série, de quinta a nona, agora. Pra mim é um curso que desanima 

[...] (Aline) 

 

 Não tem! Não tem nada sobre EJA! (no curso de Pedagogia) Pelo 

menos por enquanto. Eu acho que não tem até o fim do curso, pelo 

que vi na grade [...] Eu acho que quando você fala de disciplina 

(pausa). Como agora, nós estamos tendo uma disciplina 

“Alfabetização e letramento”, eu acho que deveria estar no currículo 

dessa disciplina uma discussão sobre jovens e adultos. Porque por 

mais que as abordagens de alfabetização, silábica, fonética, método 

misto, método indutivo, método dedutivo, enfim, todos esses 

métodos possam ser aplicados para os adultos, o sujeito adulto é 

diferente da criança. (Rivaldo) 

 

Olha, eu achei que esse curso. (pausa). Achei muito teórico [...]. Não, 

não tinha nada, nada, nada, falando sobre EJA, nada. Bem teórico 

na Filosofia, História da Educação. Mas para a prática, nada. Com 

relação à aplicação na sala de aula, nada. (Emília)  

 

Os sentimentos de tonalidades desagradáveis percebidos nos depoimentos 

mostram a insatisfação dos profissionais que trabalham na EJA com os 

ensinamentos oferecidos na Pedagogia sobre esse tipo de ensino. Para eles o curso 

deveria representar um componente de apoio no trabalho do educador de jovens e 

adultos, mas não é isso que acontece.    

 

Assim como a própria EJA, a discussão sobre a temática da formação dos 

profissionais dessa modalidade de ensino ganhou mais força somente nas últimas 

décadas no Brasil, de acordo com Soares (2006). Essa constatação corrobora as 

observações de Arroyo (2006) quando afirma que é uma área que, do mesmo modo 

que a formação de seus educadores, está sendo perfilada aos poucos por ter sido 

deixada de lado por muito tempo, no âmbito das discussões políticas. Mesmo com 
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relação às pesquisas científicas, ainda há uma escassez sobre o tema, apesar de 

um crescimento recente. 

 

Essa situação mostra-se preocupante, já que as incertezas que envolvem o 

assunto refletem nos cursos de formação que não possuem nenhum ensinamento 

sobre a EJA ou, quando possuem, não se mostra suficiente. Acrescido a essa 

situação, sabemos que os cursos de Pedagogia que oferecem uma formação nesse 

campo são reduzidos. Estudos recentes apontam que a maioria das universidades 

brasileiras não tem componentes curriculares ou habilitações que tratam das 

especificidades da EJA. 

 

O problema desse quadro está em se formar apenas professores 

generalistas, preparados para atuar com o ensino regular, fundamental ou médio, 

não preparando outros docentes que possam trabalhar com jovens e adultos 

(ARROYO, 2006). Trata-se de uma área com caracteristicas diferenciadas, que 

necessita de uma formação específica.   

 

Oliveira (2007) mostra-nos alguns problemas encontrados na prática dos 

educadores quando estes não compreendem as especificidades dos educandos 

jovens e adultos: a infantilização é um exemplo dessas dificuldades: 

 

Esse é, possivelmente, um dos principais problemas que se apresentam ao 
trabalho na EJA. Não importando a idade dos alunos, a organização dos 
conteúdos a serem trabalhados e os modos privilegiados de abordagem dos 
mesmos seguem as propostas desenvolvidas para as crianças do ensino 
regular. Os problemas com a linguagem utilizada pelo professorado e com a 
infantilização de pessoas que, se não puderam ir à escola, tiveram e têm 
uma vida rica em aprendizagens que mereceriam maior atenção, são 
muitos. (OLIVEIRA, 2007, p. 83-100) 

 

Compreender o que é específico dessa atuação torna-se essencial para se 

refletir sobre as diretrizes de formação. Como bem salienta Di Pierro (2006), 

referindo-se aos estudos de Arroyo: 

 

A posição marginal ocupada pela EJA no interior das políticas públicas faz 
com que não contemos com diretrizes de formação de educadores ou com 
centros educativos especialmente dedicados a essa formação. É preciso 
identificar as especificidades que delineariam o perfil do educador de jovens 
e adultos, a partir das quais possam ser definidas as diretrizes de sua 
formação, ainda em construção (DI PIERRO, 2006, p.281) 
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Dessa forma, para existir uma adequada formação do educador da EJA, é 

necessário primeiro entendermos que é uma área que ainda está em construção e 

que não se tem clareza do perfil desse profissional. Só partindo dessa premissa 

podemos avançar e refletir sobre o perfil da formação. Por isso, é importante não 

deixarmos de pensar sobre os aspectos que envolvem essa formação. Um deles diz 

respeito à questão da especificidade desse trabalho que foi um elemento observado 

na fala dos entrevistados.  

 

Os docentes desta pesquisa apresentam suas frustrações quanto ao curso de 

Pedagogia, sobre ensinamentos sobre a EJA, pois percebem que há especificidades 

nessa modalidade de ensino quando entram em ação- ainda que não tenham 

clareza sobre esta especificidade. Tanto os professores experientes na carreira, que 

têm parâmetro de comparação, quanto os novatos que não têm esse parâmetro, 

mas baseiam-se no que aprenderam no curso de Pedagogia, notam que o aluno 

jovem e adulto têm maneiras diferentes de aprendizado. 

  

Assim, quando os educadores revelam que entendem que a prática com 

alunos da EJA é diferente da prática com alunos de escola regular, observamos um 

ponto em comum nos relatos. No entanto, quando nos atentamos para as críticas e 

sugestões que fazem para a melhoria do curso de formação, vemos um ponto que 

revela diferentes visões quanto à atuação. Ou seja, Adriana e Emília possuem uma 

visão da prática educacional focada mais na instrumentalização, em técnicas de 

ensino, enquanto Rivaldo e Emilia possuem um olhar mais voltado para a prática 

visando ao aluno como um todo.  

 

Em algumas falas podemos observar mais claramente esse aspecto. 

Ressaltando, porém, que também podemos verificá-lo não somente quando falam 

sobre o curso de Pedagogia, mas em todo o depoimento quando comentam sobre 

as experiências profissionais, sobre os alunos, sobre os cursos etc.   

 

Assim como teve Didática para a Educação Infantil, tinha que ter tido 

Didática para Jovens e Adultos. Na minha opinião, tinha que ter tido! 

Teria que ter uma disciplina, nem que fosse um semestre, voltada 
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para a EJA. Não só para a educação infantil, ou Fund I ou Fund II. 

(Adriana) 

 

Não, não tinha nada, nada, nada. (sobre a EJA) Falando sobre EJA, 

nada. Bem teórico na Filosofia, História da Educação. Mas para a 

prática nada. Com relação à aplicação na sala de aula, nada. (Emília) 

 

 Eu fico frustrada na Pedagogia porque eu nunca pensei em ser 

professora de criança, nunca! [...] Tem pouquíssimo assunto sobre o 

meio social, ex.: ONGs, comunidades etc. (Aline) 

 

Ajuda, ajuda bastante (Sociologia, Psicologia, História da Educação 

etc. trabalhados na Pedagogia) para a gente entender melhor as 

relações, inclusive meus alunos, o comportamento, da onde eles 

vieram, as dificuldades que tiveram, porque saíram do Nordeste e 

vieram para cá.   (Aline) 

 

[...] Porque por mais que as abordagens de alfabetização, silábica, 

fonética, método misto, método indutivo, método dedutivo, enfim, 

todos esses métodos possam ser aplicados para os adultos, o sujeito 

adulto é diferente da criança. (Rivaldo) 

 

 [...] De um lado é interessante porque você pode dar atenção mais 

individualizada, mas tem coisa que esses meninos precisam que é 

de começar a dar significado para o mundo, que podem se expressar 

com o corpo, que podem pintar[...] (Rivaldo) 

 
 

É importante que os cursos formadores de professores também direcionem 

seus ensinamentos para a EJA e, nesse sentido, o conhecimento dos alunos jovens 

e adultos torna-se condição primordial. Quem são eles?   

 

Não é qualquer jovem e qualquer adulto. São jovens e adultos com rosto, 
com história, com cor, com trajetórias sócio-étnico-raciais, do campo, da 
periferia. Se esse perfil de educação de jovens e adultos não for bem 
conhecido, dificilmente estaremos formando um educador de jovens e 
adultos. Normalmente nos cursos de Pedagogia, o conhecimento dos 
educando não entra. [...] (ARROYO, 2006, p.22). 
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Desse modo, os relatos dos professores, marcados por emoções e 

sentimentos de mal-estar, reclamam um curso que inclua em seu currículo 

ensinamentos sobre a EJA. Entretanto, os cursos de Pedagogia devem tomar o 

cuidado para que esses ensinamentos sejam abrangentes, discutindo técnicas, mas, 

sobretudo, discutindo a respeito do alunado; como são, de onde vêm, em que 

contexto estão/estavam inseridos, quais suas características individuais etc.    

 

Cabe um adendo nesta discussão. Um fato interessante permeou a fala de 

Rivaldo quando se referia à sua formação. Ele demonstra grande valor ao curso 

Magistério no qual estudou, o CEFAM56. Vemos sua influência no educador, desde o 

motivo pela escolha da carreira até o oferecimento de um embasamento sobre a 

EJA, conforme relata: 

 

Outra coisa (que o fez entrar no Magistério), quando o 

professor foi apresentar a proposta, ele dizia que tinha um ensino 

diferenciado, atividades extracurriculares, e tal. Eu fiz o CEFAM e a 

gente ficava o dia inteiro na escola. Isso me assustou um pouco, ficar 

o dia inteiro na escola porque, imagina, no ensino público, eu ficava 

quatro horas quando muito. Mas ele disse que parte do dia teríamos 

aulas teóricas e parte teríamos aulas diferentes, com dinâmicas, 

enfim, ai, achei aquilo interessante. [...] Mas aí, acabei me 

interessando pelo fato de descobrir todo alcance daquela função. Até 

que ponto eu poderia atingir no mundo, na minha vida, na vida das 

pessoas, realizando aquela profissão. (Rivaldo) 

 

[...] a própria formação no curso Magistério já deu muita indicação de 

como trabalhar com jovens e adultos. Não tinha conteúdo específico 

(sobre EJA no curso), mas a própria formação que a gente tinha. 

Porque era uma coisa tão orgânica, a teoria e a prática, a forma 

como era trabalhado com a gente, a metodologia de trabalho, a 

                                                 
 
56 Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério- CEFAM. Este curso foi “[...] elaborado 
em 1982 pela Coordenadoria de Ensino Regular de Segundo Grau do MEC e divulgado junto às Secretarias da 
Educação. O projeto tinha por objetivo redimensionar as escolas normais, dotá-las de condições adequadas à 
formação de profissionais com competência técnica e política, e ampliar-lhes as funções de modo a a torná-la um 
centro de formação inicial e continuada para professores de educação pré-escolar e para o ensino de séries 
iniciais.” (CAVALCANTE, 1994, apud, TANURI, 2000, p.82).   
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gente tinha uma escola autogestionária, enfim, a gente tinha 

assembleias para discutir os problemas, a gente desenvolvia projetos 

de estudo e aplicava oficina com nossos colegas [...]. Então, tudo 

aquilo, já indicava pra gente como trabalhar. (Rivaldo) 

 

Esta ressalva mereceu destaque devido à forte influência que o curso CEFAM 

causou e ainda causa na formação do educador entrevistado. Ele o menciona a todo 

o momento, e quando o faz, suas lembranças sempre refletem sentimentos 

agradáveis, nunca o contrário. Um aspecto de destaque, entre outros, na fala de 

Rivaldo refere-se à teoria e prática como algo orgânico e por isso proporcionando 

uma sólida formação.  

 

Isso chama a atenção, porque nas falas das outras professoras, 

principalmente de Adriana e Emília, há uma evidência de que consideram receber 

mais ensino teórico na Pedagogia, sendo que também sentem falta de uma 

orientação voltada para a prática. Desse modo, as professoras, em alguns 

momentos, parecem não associar o conhecimento teórico como sendo auxiliador 

para a prática.    

 

Sobre o CEFAM, Tanuri (2000) apresenta algumas avaliações (Cavalcante, 

1994; Santiago, 1994) que mostram que houve melhorias na qualidade do ensino 

com este curso de formação. Nesse sentido, devido ao valor dado ao CEFAM pelo 

professor Rivaldo, para sua prática profissional, inclusive no tocante à sua prática na 

EJA; devido às boas avaliações que esse curso já recebeu; e devido à persistência 

de discussões sobre ele no âmbito da educação brasileira, ainda parece ser 

pertinente uma reflexão maior sobre seus fundamentos e estruturas na formação 

docente. 

 

Outro aspecto que merece ser exaltado diz respeito à fala de Adriana: 

 

Isso é ponto! Você sai da faculdade, você acha que vai dar aula só 

para “Fund” I e “Fund” II. Você não vai dar aula para jovens e 

adultos, entendeu?  Então, o que aconteceu? Eu fiz um curso. Não 

um cursinho pra me preparar, eu fiz  um curso para prefeitura para 
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um concurso para “PEB” I. Não teve um concurso que aconteceu na 

semana passada? Domingo retrasado! Então, eu fiz o curso três 

meses. Foi um curso que eu aprendi tudo na minha vida! É lógico, a 

gente não aprende tudo, mas sobre EJA eu li coisas que não dá para 

acreditar! (Adriana) 

 

Ao relatar um curso extra que fez, apresenta toda sua alegria e satisfação. 

Segundo ela, o curso proporcionou conhecimentos jamais tidos na Pedagogia, 

principalmente sobre a EJA. A questão que se coloca é a seguinte: como um curso 

de apenas três meses deixou tão satisfeita uma professora com relação ao seu 

conteúdo sobre a EJA? Possivelmente porque ela estava “no momento certo”- queria 

aprender sobre a EJA para ser melhor professora. Tanto é que em vários momentos 

de seu depoimento, ela deixa clara sua frustração sobre os ensinamentos da 

Pedagogia no que se refere a essa modalidade de ensino. 

 

Os estudos de Machado (2000) alertam para o cuidado que se deve ter com 

cursos aligeirados de formação de professores da EJA, uma vez que são 

insuficientes para a especificidade do trabalho com esse alunado. No entanto, com o 

exemplo da professora Adriana, sem menosprezar a importância dos cursos de 

formação inicial, percebemos o quanto lhe foi significativo mesmo um curso 

“aligeirado”. É que, para quem não tinha conhecimento nenhum sobre EJA, o pouco 

que aprendeu foi muito.  

 

Como vimos, referindo-se à falta de subsídios para a formação do professor 

que deseja atuar na EJA, os educadores mostram-se desanimados, insatisfeitos e 

frustrados com seus cursos de Pedagogia. Porém, no depoimento de todos eles, 

notamos que ao mesmo tempo que apontam um problema, atribuem um grande 

valor ao curso- relativo à formação geral- havendo seu reconhecimento e 

acarretando sentimentos agradáveis como entusiasmo e orgulho:  

 

Não tinha experiência (a outra professora que também trabalhava no 

Programa). Ela tinha um pouco de prática porque já estava um tempo 

lá, mas não tinha teoria porque ainda estava estudando. Então, o que 

aconteceu: eu levei a teoria, algumas coisas que eu tinha aprendido 

tanto no curso de Pedagogia (pausa). Porque por mais que você não 
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tenha uma disciplina para EJA, o que você tem? Você tem outros 

parâmetros, autores, aquele trabalho. Então, eu tinha um pouco mais 

de teoria. (Adriana) 

 

Ajuda, ajuda bastante (Sociologia, Psicologia, História da Educação, 

etc. trabalhados na Pedagogia) para a gente entender melhor as 

relações, inclusive meus alunos, o comportamento, de onde eles 

vieram, as dificuldades que tiveram, porque saíram do Nordeste e 

vieram para cá  (Aline)  

 

Acho que Pedagogia é uma área muito interessante e muito 

complicada pelo mesmo motivo, porque ela abrange muitas áreas do 

conhecimento. Você tem que transitar por várias áreas do 

conhecimento. [...] (Rivaldo)  

 

Acho que para a prática do professor, não. (o curso não é bom) Mais 

uma formação geral. Mais conhecimento com relação à Filosofia da 

Educação, História da Educação. Inclusive até tinham professores 

que estimulavam muito a gente [...]. Então, ela pediu para cada um 

de nós ler um livro e depois a gente fazia uma roda de discussão 

sobre qualquer livro. E ai, a prova que ela deu a gente poderia fazer 

um texto em casa e depois entregar para ela. E era sobre o que era a 

Filosofia da Educação, sobre a aplicação da Filosofia da Educação. 

Então eu escrevi. E ai, depois desse dia, ela me olhava. Porque foi 

muito bom este texto. (Emília) 

 

A discussão sobre os cursos de Pedagogia é vasta, não cabe aqui um 

detalhamento a seu respeito.  Contudo, é importante sabermos que eles já sofreram 

várias reformas estruturais e legais em nosso país, desde a implementação em 1939 

até os dias atuais. (SCHEIBE; AGUIAR, 1999). Além disso, também é importante 

entender que inseridas nessas discussões estão as discussões conceituais a 

respeito dos fundamentos da Pedagogia, que igualmente aquecem os debates 

educacionais em nosso país e influem nas mudanças desses cursos57.    

 

                                                 
57 Ver detalhes em: Aguiar, M da S. Et AL (2006). 
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Ao que nos parece, conforme os relatos dos professores, os cursos que 

frequentam, ou frequentaram, estão pautados principalmente nos fundamentos 

teóricos. Apesar de não enfocarem a EJA, constituindo um problema na opinião 

deles, acreditam contribuir para a compreensão da educação de forma geral e até 

mesmo para alguns aspectos no trabalho com seus alunos.   

 

Nesse sentido, é importante percebermos que as críticas dos educadores 

estão direcionadas quase que exclusivamente à falta de ensinamentos sobre a EJA; 

ao contrário, quanto a outros ensinamentos, sentem-se satisfeitos e percebem que 

eles também podem contribuir com a formação. 

 

Portanto, ainda que se sentindo orgulhosos ou entusiasmados de um lado, 

dando valor aos fundamentos oferecidos no curso de Pedagogia, os profissionais 

aqui entrevistados sentem frustração e desânimo, de outro- sentimentos provocados 

pelo fato do curso não preparar o aluno/professor para trabalhar na EJA. Há uma 

unanimidade por parte dos educadores sobre a importância de uma reformulação 

dos currículos. 

 

As opiniões desses profissionais sobre o preparo, analisadas por meio de 

suas falas e simultaneamente por meio de suas emoções e sentimentos, revelam a 

necessidade de uma reflexão sobre uma mudança nos cursos de formação 

acadêmica. É imprescindível o preparo específico para atuar na modalidade de 

ensino aqui discutida. Nesse aspecto, o presente estudo aproxima-se de 

considerações encontradas em várias pesquisas que indicam essa necessidade.58  

 

Mesmo sendo imprescindível uma mudança nos cursos, eles não são os 

únicos fatores responsáveis por uma adequada formação profissional. Recordando 

um pensamento de Wallon (1975): “A formação psicológica dos professores não 

pode ficar limitada aos livros. Deve ter uma referência perpétua nas experiências 

pedagógicas que elas próprias podem pessoalmente realizar.” (WALLON, 1975, p. 

366).   Desse modo, vivência e prática docente também se mostram relevantes no 

processo de formação. Os depoimentos dos docentes apontam que possuem essa 

                                                 
58 Piconez (1995); Guidelli (1996),  entre outras.  
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noção e isso pode ser observado quando comentam a percepção que têm sobre sua 

carreira profissional. Este debate está exposto no próximo eixo. 

 

 

4.2.3- Emoções e sentimentos envolvidos na visão qu e o professor 

iniciante possui sobre ser docente da EJA. 

 

Até o presente momento desta discussão, podemos verificar nas emoções e 

sentimentos revelados nas falas dos educadores novatos, algumas dificuldades com 

relação ao trabalho na EJA devido aos problemas encontrados na própria escola, 

bem como o que consideram ser uma falha na formação acadêmica. Quanto à 

escola, as dificuldades podem ser amenizadas quando os professores encontram 

apoio de seus pares. Quanto à formação, há uma concordância generalizada sobre 

a necessária mudança nos cursos de Pedagogia, pois eles não contribuem para a 

formação específica do docente que atua na EJA.   

 

No entanto, sabe-se que a boa atuação profissional não depende somente da 

colaboração da equipe escolar ou formação acadêmica. Apesar de serem 

importantes, além deles há uma variedade de outros elementos que se articulam e 

complementam-se para uma adequada prática. Entre eles destaca-se a imagem que 

o educador possui da sua profissão. Esse aspecto é aqui enfatizado, pois foi um 

assunto percebido nas entrevistas, ou seja, que permeou constantemente as falas 

dos professores entrevistados.  

 

Vieira (2002) realizou um interessante estudo que abordou a questão ser 

professor. Nesse trabalho, entre outros itens, procurou compreender as motivações 

e imagens que os professores do Ensino Fundamental e Médio fazem de sua 

profissão. Constatou que o motivo que levou a maioria de seus entrevistados a ser 

professor foi a vocação, entretanto, contraditoriamente, uma grande parte deles 

também tinha o desejo de mudar de profissão em algum momento da carreira. Além 

disso, sobre a imagem que possuem de si, identificou que é um assunto em que 

existem contradições, porque ora há pensamentos positivos da profissão, 

relacionados à motivação; ora há negativos, provocados por baixos salários, visões  

ruins que outras pessoas possuem do magistério etc.   
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Nos professores novatos na EJA, desta pesquisa, notamos que sentimentos 

de bem-estar sobre a profissão estão mais presentes nos relatos que os de mal-

estar, fazendo-se perceber que a boa visão que possuem sobre a carreira prevalece 

sobre a visão negativa. 

 

Com relação à motivação, Adriana, Aline, Rivaldo e Emília apresentam, 

respectivamente, razões diversas que os motivaram a escolher a carreira: sempre 

ter tido vontade de fazer Pedagogia e ensinar crianças; por uma satisfação pessoal, 

pensando em fazer o bem e ajudar outras pessoas; um desejo que foi surgindo aos 

poucos, sem ser algo planejado, e que culminou no curso Magistério; uma vontade 

sempre presente.  Os motivos pela escolha não se assemelham, mas, ao relatarem 

suas motivações, percebemos grande alegria e entusiasmo em todas as falas. 

Mesmo em Rivaldo quando diz que não queria ser professor como primeira opção 

profissional, vemos um sentimento de tonalidade agradável ao descrever como a 

vontade de ensinar foi aparecendo com o tempo, na troca com outras pessoas. 

 

Quando descrevem o motivo da escolha pela EJA, também há sentimentos 

agradáveis. Adriana diz que a vontade de trabalhar com jovens e adultos apareceu 

durante uma apresentação de um grupo de alunos sobre o tema, quando cursava 

Pedagogia, sendo que se sentiu muito entusiasmada. Aline descreve que o interesse 

surgiu em um curso no qual ficou sabendo mais sobre a EJA e onde foram 

destacadas as ideias de Paulo Freire. Para Rivaldo, a motivação partiu de uma 

experiência educacional ocorrida em uma escola do estado de São Paulo e das 

discussões que aconteceram no curso Magistério. Emília fala que escolheu ensinar 

na EJA por considerá-la mais fácil que o Ensino Regular; para ela, enquanto no 

primeiro caso vê grande interesse e esforço dos educandos, no segundo, não 

percebe isso.   

 

Desse modo, os professores mostram muito entusiasmo ao relatar as razões 

que os motivaram a escolher a carreira docente e também as que os levaram a 

escolher o trabalho com a EJA. 
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Referente à imagem que esses educadores possuem da profissão, bem como 

a visão sobre atuar na EJA, podemos analisar dois aspectos em suas falas. 

Primeiro, eles exaltam de maneira acentuada a profissão docente inclusive o fato de 

estarem trabalhando com jovens e adultos. Segundo, resultante dessa grande 

apreciação pela atividade profissional, demonstram que se sentem responsáveis 

para que ela seja valorizada. Isso leva a crer que, para eles, a valorização do 

magistério, e, portanto, sua boa imagem, deve partir das atitudes do próprio 

educador.   

 

Nas entrevistas notamos que os participantes, apesar de comentarem os 

fatores que dificultam seus trabalhos, não se eximem da responsabilidade quanto ao 

aperfeiçoamento de sua formação. Ademais, entendem que a experiência, qualquer 

que seja, é essencial na atuação e faz parte do processo formador. Suas 

declarações ratificam a seguinte colocação de Almeida:  

 

Nós, professores, sabemos que o fio condutor de nossa ação é a 
experiência de cada um, constituída na trajetória pessoal e profissional. 
Sabemos também que aprender, para nós e para os alunos, não significa 
simplesmente acumular informações, mas selecioná-las, organizá-las e 
interpretá-las em função de um sentido que lhe atribuímos, decorrente da 
nossa biografia afetivo-cognitiva (ALMEIDA, 2004, p. 119). 

 
 

Com essa afirmação, ressaltando elementos que envolvem a atuação do 

professor, a autora não minimiza os ensinamentos teóricos dos cursos formadores, 

mas sim os aponta como mais um componente que contribui para o 

desenvolvimento da prática profissional.  

  

Quando Adriana descreve sua experiência no âmbito escolar, notamos que os 

sentimentos de mal-estar prevalecem sobre os de bem-estar- principalmente por não 

ter suporte da escola- o mesmo ocorre quando comenta seu curso de Pedagogia no 

sentido de esse não ajudar na formação do docente da EJA. Seu relato vem 

carregado de sentimentos como insegurança, preocupação, isolamento e frustração. 

Apesar disso, o tom de sua fala não revela desânimo com relação à carreira ou à 

função que exerce no momento; a professora demonstra que o sucesso de seu 

trabalho depende inclusive de seu próprio esforço. 
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 Quando você entra na prefeitura, no estado, eles te oferecem... 

Apesar dos professores que estão na rede falarem que não tem, não 

é verdade. Na verdade, os professores são acomodados. Tem 

formação de professor, cursos extras, tem isso, tem aquilo. Falta o 

professor ter compromisso com aquilo. Se você é professor, você 

tem que gostar. Não tem que ir por ir. Tem que gostar de ir além, 

transpor [...] A gente tem que buscar, não é isso? Tá lá na 

Universidade, o curso te ofereceu. Mas você acha que você vai ficar 

só naquilo? Você acha que vai ficar só naquilo, naquele texto que 

eles te passaram para explicar?  Não! Você tem que ler, procurar 

outras fontes. Eu acho que tem que partir do professor também [...]  

Apesar da faculdade não ter dado esse apoio, essa disciplina, eu 

acho que o professor também é falho. (Adriana) 

 

Rivaldo, Aline e Emília também expressam alguns sentimentos de mal-estar 

no tocante ao trabalho na EJA, como já foi discutido. Todavia, diferentemente de 

como acontece com Adriana, esses sentimentos não são tão acentuados nem tão 

frequentes, resultado do respaldo que recebem da equipe escolar e, no caso de 

Rivaldo e Emília, devido às suas experiências profissionais. Ainda que os três 

educadores apresentem essa diferença em relação à professora Adriana, eles se 

assemelham a ela na percepção que têm sobre a necessidade de o educador se 

aprofundar nos conhecimentos para melhorar sua atuação. Acrescido a isso, 

mostram sua compreensão de quais elementos ajudam na formação:    

    

Tudo isso contribui (para se trabalhar com a EJA). Foi o que eu falei 

para você, tudo contribui: um pouquinho das aulas (de um curso 

extra que fez sobre a EJA), um pouquinho das reuniões 

pedagógicas, daquele curso de formação de professores... Da 

Pedagogia acho que nada. Isso tudo ajudou bastante. (Aline) 

 

Você vê que muitas coisas que a gente aprende (na Pedagogia) em 

Filosofia, Psicologia, você vê que a gente está fazendo um estudo 

superficial daquele autor ou daquela corrente filosófica, daquela 

abordagem psicológica. [...] E ai vai depender do aluno, e muito, ter 

que se aprofundar nesse assunto. Porque “eles” (professores do 

curso de Pedagogia) te indicam o que existe, “eles” te dão uma 
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pincelada daquilo. Então, você vai atrás. Se você se aprofunda, legal!  

Se não, você vai ficar com aquele “basicão” ali. (Rivaldo) 

 

Acho que a maior parte disso (de considerar ter uma boa 

desenvoltura no início do trabalho com a EJA) vem de minha 

formação nos cursos Magistério. Acho que outra coisa que é 

importante também é da minha experiência por ter lidado com 

diferentes situações, com diferentes faixas etárias, em diferentes 

locais de trabalho, com estruturas boas, ruins, ótimas, péssimas. 

(Rivaldo) 

 

Muita coisa eu associo com meu conhecimento, adquirido nas 

experiências em outras áreas da Educação. (Emília) 

 

Esses educadores parecem compreender que uma boa prática docente não 

se faz somente por meio dos cursos acadêmicos, mas também acontece no 

processo de trabalho, nas experiências adquiridas anteriormente na vida e nas que 

acontecem no momento; a busca por aperfeiçoamento depende de cada um. 

  

Assim, ao retomarmos a pesquisa de Vieira (2002), podemos verificar que os 

educadores do ensino Fundamental e Médio analisados, além da imagem positiva, 

também apresentam uma imagem negativa da profissão, condicionada inclusive pela 

visão que a própria sociedade possui da carreira docente. No caso dos professores 

da EJA aqui entrevistados, não verificamos essa contradição; eles demonstram 

sentimentos de bem-estar frente ao magistério. Isso é percebido quando relatam 

suas motivações para escolha da profissão e quando falam que a boa imagem dela 

depende de seus esforços. 

 

É interessante observarmos o caso de Emilia. Ela tem vinte e cinco anos na 

carreira e está próxima do período de aposentadoria. Ainda que relate que considera 

o trabalho com a EJA mais tranquilo, se comparado com o ensino regular, isso não 

revela uma acomodação. Esse aspecto é percebido em suas falas quando 

demonstra entusiasmo e alegria na realização de suas atividades e intensa 

participação tanto nos projetos do Ensino Fundamental, quanto nos projetos da EJA. 
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Revela-se surpreendente que, apesar de sentirem-se decepcionados e 

frustrados, em alguns momentos com o conteúdo oferecido no curso de Pedagogia; 

inseguros, desanimados ou tristes por experenciarem alguns problemas na prática, 

na nova modalidade de ensino, em outros, os professores exaltem a carreira e ainda 

se sintam encorajados para continuar ensinando na EJA. Igualmente surpreende o 

fato desses profissionais, mesmo percebendo o que lhes falta para uma melhor 

atuação, compreenderem que esta não depende unicamente da formação teórica ou 

colaboração de outros; seus esforços são igualmente essenciais nesse processo.  

 

 

4.3- COMPARANDO ALGUMAS VIVÊNCIAS DE ADRIANA, ALINE , 

RIVALDO E EMILIA 

 

No Capítulo três deste trabalho, apresentei alguns dados de caracterização 

dos participantes, como por exemplo, formação, local de trabalho, tempo de 

profissão; e ainda apresentei informações quanto às suas motivações para carreira e 

escolha da EJA- para familiarizar o leitor com os professores que seriam 

entrevistados. Agora, após conhecê-los um pouco mais por meio de suas 

experiências profissionais narradas, foi possível perceber alguns traços de 

semelhanças e diferenças entre suas realidades. Nesse sentido, cabem aqui 

algumas comparações. 

 

 

- quanto ao local de trabalho e a atuação: 

 

Adriana trabalha num Programa de EJA oferecido por uma Universidade 

particular em parceria com uma organização educacional sem fins lucrativos. Ela 

não consegue integrar-se no grupo de profissionais da escola, professores e 

coordenadores, por vários motivos: não houve uma atividade de acolhimento no 

início do ano; não há preocupação da coordenação em integrar o trabalho dos 

professores; além de um projeto geral, não há um planejamento das atividades; nas 

reuniões, não há troca de experiências entre os pares. Esse conjunto de fatores 

provoca isolamento, tristeza em Adriana, atrapalhando a sua atuação.     
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Assim como Adriana, Rivaldo e Aline também trabalham em um Programa 

que oferece EJA.  Entretanto, a realidade de Rivaldo e Aline é diferente se 

comparada com a de Adriana. Notamos que os dois educadores tiveram um 

acolhimento da equipe escolar logo nas primeiras semanas de aula, pois houve 

reuniões pedagógicas sendo que ocorreu a preocupação em integrar esses 

educadores. Além disso, notamos que no desenvolver do trabalho eles, 

compartilham experiências com seus pares e possuem amparo da coordenação 

pedagógica. Isso provoca em Rivaldo e Aline vários sentimentos de tonalidades 

agradáveis como acolhimento, tranquilidade, segurança, alegria, entre outros, que 

facilitam a prática.  

 

Emília, ao contrário dos três docentes, atua em uma escola de Ensino 

Regular que oferece EJA. Contudo, há uma semelhança com a instituição de ensino 

onde Aline e Rivaldo trabalham: há entrosamento do grupo formado por professores 

e coordenadores pedagógicos. As reuniões pedagógicas acontecem não somente 

no início do ano, mas também regularmente. A professora mostra-se à vontade com 

a equipe, as trocas são constantes com os colegas e ainda possui apoio do 

coordenador pedagógico. Ela gosta de trabalhar os projetos em parceria com seus 

pares, ainda que não goste que esses projetos venham de uma proposta curricular 

pronta, da Coordenadoria Municipal. A troca com outros educadores lhe provoca 

sentimentos de bem-estar, contribuindo com sua atuação.    

 

 

- quanto ao relacionamento com os alunos: 

 

Adriana assustou-se no primeiro dia de aula quando se deparou com alunos 

adultos e por não compreender como agiria naquela atuação. No transcorrer das 

atividades, sua atitude foi melhorando aos poucos, enquanto foi aprendendo a lidar 

com esse tipo específico de educando. No entanto, sua falta de experiência na área 

da educação, a ausência de amparo da equipe escolar e a inadequada formação 

inicial são fatores que não contribuem para que sua atuação se desenvolva de forma 

satisfatória, causando sentimentos de tonalidades desagradáveis em Adriana, e a 

insegurança está sempre presente. 
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O professor Rivaldo sofreu um certo impacto na primeira experiência com seu 

alunado, mas não tão impactante como a experiência de Adriana. Já Emília não teve 

um grande impacto ao deparar-se com seus alunos. Rivaldo e Emília já tiveram 

experiência em outros níveis de ensino, mas, mesmo assim,  isso não foi suficiente 

para que não encontrassem dificuldades na atuação. O problema maior para eles 

está relacionado ao perfil de alunos adolescentes.  

 

No caso de Rivaldo, o professor encontra dificuldade porque os estudantes 

não participam ativamente da aula. Ademais, as salas são formadas por apenas um 

estudante que está em situação de liberdade assistida. No caso de Emília, seus 

alunos adolescentes apresentam problemas de comportamento. Essa situação a 

deixa preocupada, pois acredita que atrapalha os alunos adultos e o andamento das 

aulas. Ela sempre teve problemas com alunos adolescentes quando atuava somente 

no ensino regular (atualmente trabalha tanto com a EJA quanto no Ensino 

Fundamental II). A situação, em Rivaldo, causa desânimo, mas, ao mesmo tempo 

percebe a necessidade de mudanças nas atividades; em Emília, causa tristeza e 

preocupação.  

 

A primeira atuação de Aline com a classe de EJA, da mesma forma que 

Rivaldo e Emilia, não causou grande impacto, no entanto, causou-lhe certa 

ansiedade. De forma geral, a experiência ocorreu sem grandes problemas. O que 

contribuiu para que isso acontecesse foi o apoio dos colegas e a familiaridade com o 

local de trabalho, pois atuava em outro setor da escola. Esses foram fatores 

importantes para que se sentisse à vontade. Contudo, do mesmo modo que os 

outros professores, também encontra uma dificuldade acentuada em classe. Existe 

uma aluna, em uma de suas classes, que causa muitos problemas à professora e 

dificulta seu trabalho. As orientações de seus pares, entretanto, estão colaborando 

para que Aline compreenda e supere os sentimentos de raiva e irritação, sentindo-se 

mais tranquila para lidar com a situação. 

 

- quanto à formação inicial: 

 

Adriana e Emilia já cursaram Pedagogia, Rivaldo e Aline estão cursando. 

Ressaltando que Emília também se licenciou em Ciências e Rivaldo fez o antigo 
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Magistério- o CEFAM. A propósito, este curso revela muitos sentimentos de 

tonalidades agradáveis no educador, pois considera ter contribuído muito com sua 

formação.  

Existe uma unanimidade por parte deles em relação ao descontentamento 

com o curso. As frustrações e o descontentamento vêm principalmente da falta de 

ensinamentos voltados para a modalidade de ensino EJA. Ao contrário, porém, 

sentem-se felizes e satisfeitos com o curso no tocante à formação geral do 

pedagogo.  

 

Quando os educadores relatam o que os cursos de Pedagogia deveriam 

oferecer para melhorar a formação dos educadores da EJA, notamos o seguinte: 

Adriana e Emília entendem que a melhora deve partir do ensino mais voltado para a 

prática de técnicas de ensino; Rivaldo e Aline, ao contrário, entendem que a 

contribuição para a prática deve focar o aluno como um todo, sob a perspectiva de 

suas características individuais, mas inserido num contexto social.     

 

Nesta pesquisa busquei compreender as emoções e sentimentos de 

professores iniciantes na EJA sobre o trabalho, e o que os provocavam.   Nas 

entrevistas, a partir das falas dos docentes, pude identificar uma variedade de 

emoções e sentimentos que ora os assemelhavam, ora os diferenciavam. Apesar de 

cada entrevista decorrer de uma vivência singular, é possível trazer alguns traços 

em comum nos depoimentos (NÓVOA, 1992). Portanto, permitiu identificar as 

necessidades dos educadores favoráveis a atuação principalmente no que se refere 

às escolas e aos seus cursos de Pedagogia: os professores precisam de apoio da 

equipe escolar, e necessitam de uma formação acadêmica que ofereça 

fundamentação e operacionalização para o trabalho com EJA.  
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CAPÍTULO 5- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A EJA é uma modalidade de ensino de grande importância em nosso país e 

que precisa da atenção de vários setores de nossa sociedade, o que não tem 

acontecido; e as desatenções nas esferas políticas têm contribuído para que essa 

área venha se desenvolvendo com dificuldades. Conforme muitas pesquisas 

apontam, esse quadro ainda persiste no âmbito da educação brasileira. Daí a 

necessidade de tentarmos buscar caminhos que contribuam para que mudanças 

aconteçam. 

 

Com esta pesquisa, tive como problema central compreender quais as 

emoções e os sentimentos do professor, licenciado ou licenciando em Pedagogia, 

que trabalha pela primeira vez com a EJA, em relação à sua atividade na docência, 

e quais as situações provocadoras desses sentimentos e emoções. A teoria 

psicogenética de Henri Wallon contribuiu para análise e discussão das informações.   

 

E por que entender a afetividade do professor? Porque ela pode revelar muito 

sobre os indivíduos; entre outros fatores, ela pode revelar suas necessidades. O que 

se pretendeu no presente trabalho foi identificar as necessidades do educador da 

EJA no que se refere tanto à sua formação inicial, quanto ao auxílio que a escola 

deve dispensar-lhe nessa etapa profissional e, a partir disso, oferecer subsídios para 

os cursos de Pedagogia e para as escolas que possuem a EJA.  

 

Depois do desenvolvimento deste trabalho, os resultados encontrados não só 

puderam iluminar as primeiras inquietações frente ao assunto, como também 

apresentaram outras revelações suscitando novos questionamentos. 

 

É interessante notarmos as trocas ocorridas nas escolas, por meio das 

relações interpessoais, influenciadoras na constituição do professor. No caso da 

educadora entrevistada que não recebe apoio efetivo da equipe escolar, é possível 

percebermos dois comportamentos: um de isolamento crescente, causando tristeza 

e um reforço da insegurança; outro de sobrevivência, quando ela tenta buscar 

individualmente maneiras para ensinar seus alunos. Ainda que exista a tentativa de 
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melhora nessa atuação, a insegurança da docente permanece, não garantindo uma 

boa qualidade de sua prática em sala de aula.  

 

De modo diferente, os três educadores que têm a oportunidade de troca de 

experiências com os colegas, principalmente com a intermediação do coordenador 

pedagógico, não somente sentem-se mais seguros na prática, como também sentem 

outros sentimentos agradáveis, como alegria, entusiasmo, tranquilidade e 

acolhimento, que proporcionam um ambiente de trabalho mais agradável. 

 

É interessante notarmos ainda que os educadores são capazes de descrever 

os elementos que deveriam constar nos cursos de Pedagogia e que consideram 

contribuir com a formação do professor que deseja trabalhar na EJA. Já no primeiro 

dia de aula, e a partir vivências cotidianas com os alunos, os professores 

conseguem perceber que a EJA possue especificidades, mesmo que não tenham 

clareza sobre elas.  Ademais, dois professores têm visões sobre a prática em sala 

de aula focada em técnicas de ensino, os outros dois ampliam essa visão quando 

notam que essa prática envolve os alunos como um todo. 

 

Além das dificuldades que possam existir dentro das instituições escolares, 

especialmente no relacionamento com educandos e com outros profissionais, os 

professores também enfrentam problemas fora dela, como por exemplo, o caso da 

desvalorização da profissão. No entanto, ao contrário do que se pode pensar, eles 

ainda se mostram entusiasmados com a carreira que escolheram e se esforçam 

para desenvolver um trabalho com qualidade.   

 

Dessa forma, após a análise e discussão das informações obtidas, feitas com 

base na teoria walloniana, as conclusões a que chego a respeito das necessidades 

dos professores iniciantes na EJA são as seguintes: 

  

- Necessidade de apoio da equipe escolar:   

Os relatos dos professores sobre seu trabalho, na prática com alunos e na 

escola como um todo, confirmam que os docentes precisam de apoio de seus pares. 

Os novatos na EJA, mesmo os que já têm experiência profissional em outros níveis 

de ensino, sentem a necessidade da troca com seus colegas e amparo do 
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Coordenador Pedagógico. As reuniões pedagógicas mostram-se valiosas. As que 

acontecem no começo do ano são importantes não só para o planejamento das 

atividades, mas também para acolher o novo professor, para apresentar as 

particularidades da modalidade de ensino e para promover interação entre os 

educadores.  As demais reuniões pedagógicas, que acontecem durante o ano, 

igualmente são importantes porque possibilitam trocas constantes de experiências 

sendo que todos podem compartilhar vivências bem-sucedidas ou malsucedidas.    

 Essa característica contribui fortemente com o desenvolvimento das 

atividades educacionais dos docentes, pois tanto pode ajudá-los a enfrentar os 

problemas que surgem na atuação, como pode contribuir para o desenvolvimento de 

todas as atividades. Isso possibilita um ambiente de trabalho agradável deixando os 

professores mais tranquilos e, principalmente, mais seguros na atuação. 

 

- Necessidade de mudança nos cursos de Pedagogia:   

Os depoimentos vêm carregados de sentimentos de tonalidades 

desagradáveis quando os entrevistados falam do preparo para atuar na EJA. Apesar 

de considerarem boa a formação acadêmica oferecida no curso de Pedagogia para 

a formação geral do pedagogo, suas decepções, frustrações, desânimo e tristeza 

revelam a insatisfação com o preparo para ensinar estudantes jovens e adultos. Há 

uma urgente necessidade de mudanças nas estruturas dos cursos, conforme já 

apontado em várias pesquisas e de acordo com as experiências em sala de aula dos 

professores aqui analisados. É imprescindível a formação específica para atuar na 

EJA que é uma modalidade de ensino diferente das demais, sobretudo, no tocante 

às características do alunado que tem vivências marcadas pelo sofrimento, “[...] com 

rosto, com história, com cor, com trajetórias sócio-étnico-raciais, do campo, da 

periferia” (ARROYO, 2006, p.22). 

 

- Necessidade do esforço do próprio professor para melhorar seu 

trabalho :  

Apesar de algumas dificuldades encontradas na nova função, os professores 

não desanimam. Eles mostram grande entusiasmo quanto à carreira. Para eles, o 

bom desenvolvimento da profissão depende de vários fatores, mas inclusive do 

esforço do próprio professor. Essa revelação surpreende, uma vez que os problemas 

encontrados por esse profissional são acentuados dentro e fora da escola. Ou seja, 
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as deficiências existem não só na prática no contexto escolar, mas também fora 

dele, nos cursos de formação, nas políticas trabalhistas, na própria imagem negativa 

que a sociedade, muitas vezes, desenvolve sobre o docente etc. O que se constata 

aqui é que, os educadores não se percebem fora do processo, eles entendem que 

para a melhoria educacional seus esforços são igualmente indispensáveis. 

 

As instituições públicas, privadas, não governamentais, entre outras, que 

oferecem a EJA precisam estar atentas aos seus profissionais. Muitas vezes elas 

implementam propostas de ensino prontas ou impõem um material também já 

confeccionado, que não são garantia de ensino eficaz, sem ouvir seus professores 

que são os que atuam diretamente com o alunado. Além disso, algumas dessas 

escolas deixam de oferecer amparo profissional ao trabalho do educador ou deixam 

de promover a troca entre seus membros não viabilizando, desse modo, uma 

educação mais integrada e, consequentemente, com mais qualidade.  

 

A maioria dos cursos de Pedagogia limita seus currículos aos ensinamentos 

voltados à formação teórica e/ou à prática com crianças. A demanda na educação 

brasileira é hoje muito diversificada. O número de crianças é certamente maior nas 

escolas regulares, mas também há uma quantidade considerável de jovens e adultos 

nas EJAs, que possuem características diferentes do público infantil. Assim, um 

preparo específico é necessário para trabalhar com aquele alunado. Os cursos de 

licenciatura deveriam considerar, para a formação do pedagogo, um ensinamento 

que reflita a situação educacional que o Brasil enfrenta deste há algumas décadas. 

 

Os professores deste estudo mostraram, de forma surpreendente, alegria e 

vontade de trabalhar mesmo com todos os problemas que enfrentam intra e extra-

escola. Percebem-se como parte constitutiva de um sistema que precisa de um 

trabalho integrado. É importante que essa característica torne-se visível para os 

professores de forma geral, para que não critiquem passivamente as situações 

educacionais com as quais não concordam. Ou seja, é necessário que se sintam 

parte do processo e, assim, busquem caminhos para que a situação se altere. 

 

Minha experiência como educadora na EJA e as observações das atualidades 

da nossa educação mostraram-me, inicialmente e de modo superficial, que o 
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docente que começa a trabalhar nesse segmento de ensino apresenta, muitas 

vezes, problemas na atuação por não obter formação específica, por não ter 

colaboração dos pares e por não possuir experiência profissional na área. 

 

 Nesta pesquisa, os resultados encontrados nos depoimentos dos quatro 

professores revelaram a confirmação das minhas primeiras observações, mas, 

sobretudo, revelaram mais profundamente o porquê dos acontecimentos. Além 

disso, eles apresentaram novos elementos quanto à prática do educador da EJA, 

que nos permitem continuar refletindo sobre a educação, especificamente sobre 

formação docente. Esses novos elementos referem-se à importância da interação da 

equipe escolar como colaboradora do trabalho docente, mesmo dos experientes e 

dos já formados em Pedagogia; a importância de se conhecer as especificidades da 

EJA como forma de contribuir para a formação docente; e a importância do educador 

não esperar que a situação mude por si só.    

 

Este estudo chega ao final com o desejo de que os esforços não cessem, 

para que uma educação de qualidade seja oferecida aos jovens e adultos. Espera-

se que exista o entendimento de que a participação de todo o conjunto da nossa 

sociedade é fundamental para a melhoria, sobretudo, uma participação integrada.      
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POSFÁCIO 

 

Desde quando eu estava fazendo o curso de graduação em Pedagogia em 

uma universidade no interior de São Paulo, a UNITAU, de 1994 até 1997, meu 

desejo era fazer uma pós-graduação na PUC-SP. Essa vontade vinha da admiração 

que eu tinha de alguns professores meus que estavam estudando ou haviam 

estudado em cursos da PUC-SP. 

 

Ao mesmo tempo em que estava naquela universidade, eu lecionava na EJA.  

Quando terminei a Pedagogia, e parei de atuar nessa modalidade de ensino, surgiu 

um dilema: continuar trabalhando ou ingressar no mestrado? Após refletir muito 

sobre o assunto, resolvi buscar outras experiências profissionais em diferentes 

séries do ensino, com o intuito de ampliar minha visão sobre a educação, antes de 

partir para a pós-graduação.  

 

Trabalhei em escolas públicas e particulares em diversas séries, de 1998 até 

2001. Nesse último ano, eu resolvi que tinha chegado o momento de parar com o 

trabalho e voltar aos estudos, dedicando-me integralmente. No entanto, neste 

ínterim, meu marido havia feito um application para o doutorado em Economia na 

The University of Chicago e, exatamente em 2001, ele recebeu a informação de que 

tinha sido aceito e que as aulas iniciariam em setembro de 2001, período que 

começa o ano letivo nos Estados Unidos. 

 

Assim, meus planos de começar o mestrado teriam que ser adiados, uma vez 

que eu considerava importante apoiar meu marido naquele momento e mudar-me 

com ele para o exterior. 

 

Chicago proporcionou-me experiências inesquecíveis, pois, além de ficar 

imersa em uma cultura diferente, tive contato com indivíduos de muitos países. 

Naquela cidade, existiam pessoas de diferentes partes do mundo, principalmente no 

bairro onde o campus da universidade era localizado- lugar onde morávamos. Nos 

cinco anos que ali vivemos, trabalhei como professora de língua portuguesa durante 

um ano, em um curso de línguas, e também durante quatro anos na The University 

of Chicago, no Departamento de Línguas Românicas, trabalhando com alunos de 
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graduação e pós-graduação. Com isso, a ampliação de meus conhecimentos sobre 

a prática educacional foi muito grande devido às aulas, devido às trocas com outros 

professores que ensinavam outras línguas e, principalmente, devido às trocas com a 

coordenadora do curso de Português, Ana Lima.    

 

Em 2006, assim que meu marido terminou o doutorado, mudamo-nos para 

Nova York, onde ele tinha planos de trabalhar durante mais um ano antes de 

voltarmos para o Brasil. Entusiasmei-me com a ideia da volta e de poder retomar 

meus estudos. Naquele período, eu sempre checava o website da PUC-SP, 

especialmente o do PED, que era o programa que me interessava, para manter-me 

atualizada quanto aos eventos, às aulas, professores etc. Comecei a pensar na linha 

de pesquisa e tema que me interessavam, mas nada era sólido em meu 

pensamento. 

 

Em uma visita ao website, dentre muitas, deparei-me com um artigo sobre 

alguns fundamentos da teoria walloniana. Logo no início, as autoras diziam que seu 

objetivo era suscitar reflexões sobre a prática daqueles que forem afetados pelo 

texto. Tratava-se do artigo das professoras Abigail Alvarenga Mahoney e de 

Laurinda Ramalho de Almeida. De fato, ele causou um profundo impacto em mim, 

pois eu tinha a impressão, num primeiro momento, que havia encontrado respostas 

a muitas de minhas dúvidas sobre a educação, além de ter provocado outras.  

 

Em 2007, quando já havíamos retornado ao Brasil, morando agora em São 

Paulo capital, numa dessas andanças pelas livrarias da cidade, deparei-me com um 

livrinho verde com a foto de um homem de expressão tranquila. Ao folhear esse 

livrinho, não queria mais parar de ler. Para minha surpresa, tratava-se do livro que 

tinha como organizadoras as professoras Abigail e Laurinda, intitulado Henri Wallon: 

Psicologia e Educação. A partir disso, eu não tinha mais dúvidas, o assunto 

provocava grande interesse em mim e eu tinha que me aprofundar nesse 

conhecimento. 

 

No primeiro semestre de 2008, fui até a PUC-SP para conhecer o PED e 

obter mais informações sobre as disciplinas. Irene, a então secretária do Programa, 

muito simpática e atenciosa, ofereceu-me todas as informações. Por influência do 



106 
 

artigo, do livrinho verde, do apoio de familiares e de alguns amigos, mas, 

principalmente, pelo incentivo do meu marido, decidi matricular-me na PUC, como 

aluna especial, e fazer no semestre seguinte a disciplina Contribuições da Teoria 

Walloniana para a Educação, ministrada pela professora Laurinda. 

 

Logo no primeiro dia de aula a experiência surpreendeu-me positivamente; a 

professora transbordava simpatia e foi muito acolhedora, e os colegas de sala 

Ludmila, Viviani, César, Maria Helena, Sirlene, Ana Marta, Netto, Nayana, Rita, 

Lilian, Richard, Ana Lúcia e Denise foram muito receptivos, além de divertidos. As 

aulas eram sempre prazerosas não só pelo clima emocional, mas também pelas 

riquíssimas discussões e troca de experiências. Líamos e debatíamos textos de 

Wallon, e de seus estudiosos, e trabalhávamos com uma atividade muito 

interessante que mexia com as emoções de todos, os chamados Diários de 

Itinerância. 

 

Muito aprendi com os ensinamentos dessa aula. Talvez a principal descoberta 

tenha sido a seguinte: apesar da importância e da constante presença na vida das 

pessoas, eu jamais poderia imaginar que a questão da afetividade fosse um tema 

tão relevante para a educação e que pudesse ser estudada cientificamente. A partir 

daí, ficou claro para mim que eu teria que seguir aquela linha de pensamento e fazer 

o curso de Mestrado em Psicologia da Educação. 

 

O fim do segundo semestre de 2008, e já ao final do curso, prestei o exame 

de seleção para o Mestrado. Minha ansiedade aumentava a cada dia, enquanto não 

sabia o resultado. Meus colegas de classe acompanharam essa etapa e me deram 

muito apoio. Até que o grande dia chegou, eu havia passado e poderia, finalmente, 

iniciar o tão esperado Mestrado em Educação na PUC de São Paulo, dedicando-me 

de forma integral.  

 

O primeiro semestre de 2009 reservou-me grandes surpresas. A primeira foi 

uma agradável descoberta sobre quem seria minha orientadora; a professora 

Laurinda. Isso já me deixou muito feliz, pois desde meu contato com ela no ano 

anterior eu havia percebido que seria muito interessante um trabalho em conjunto, 

tanto pelo foco no estudo da afetividade, quanto por seu jeito atencioso de lidar com 
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os alunos. A segunda refere-se ao novo secretário do Programa, pois Dona Irene 

tinha se aposentado. Edson, com seu jeito tranquilo, mas sempre “de bem com a 

vida”, não mede esforços para atender a todos de maneira bem atenciosa. 

 

As outras surpresas vieram com as aulas, por meio dos enriquecedores 

conhecimentos adquiridos nas disciplinas, pelo contato com os capacitadíssimos 

professores e também pelo convívio com os inesquecíveis colegas.  

 

A disciplina Seminários de Pesquisa I foi ministrada pela professora Melania 

Moroz. Sua impressionante capacidade de organização do curso, suas explicações 

diretas e claras, sempre respondendo às questões dos alunos de maneira bem 

detalhada, sem perder seu sorriso acolhedor, e seu prévio preparo das atividades 

dadas em sala de aula, proporcionaram-me um grande entendimento sobre as 

primeiras noções à respeito do processo de construção de uma pesquisa científica.  

 

Outra disciplina, Psicologia da Educação I, administrada pela professora 

Claudia Davis, ofereceu-me uma considerável ampliação dos conhecimentos que eu 

possuía sobre alguns autores entre os quais estão: Henri Wallon , Jean Piaget, Lev 

Vygotsky e Burrhus F. Skinner. Além disso, por meio das importantes observações 

críticas feitas pela professora, o curso aqui tratado possibilitou-me refletir não 

somente sobre aspectos educacionais, mas inclusive a respeito de minha postura 

como pesquisadora, fato ressaltado a todo o momento pela professora. 

 

Além dessas matérias obrigatórias, eu poderia escolher uma optativa. Foi 

então que entrei para a disciplina- projeto Estado do Conhecimento: afetividade no 

contexto escolar; a professora Laurinda foi quem a ministrou. Seu extraordinário 

conhecimento sobre a teoria walloniana e sua excelente capacidade de explicação 

fizeram com que minhas expectativas relativas ao curso fossem muito além do 

esperado. Ademais, foi com essa disciplina e por incentivo da professora que 

comecei a participar de congressos que igualmente me trouxeram importantíssimos 

aprendizados.  

 

Também resolvi inscrever-me no curso de Português Instrumental oferecido 

pela COGEAE da PUC-SP, para familiarizar-me mais com a escrita de textos 
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acadêmicos. No início eu não tinha certeza se deveria fazê-lo, mas, no decorrer das 

aulas, fui percebendo o quanto ele estava me ajudando. A professora Estela Maria 

Carvalho, que lecionava neste curso, realmente tem um domínio incrível da língua 

portuguesa e também é uma excelente educadora. Ademais, as aulas sempre foram 

muito prazerosas, pois Estela, com seu jeito alegre, tornava as aulas muito 

descontraídas criando um clima gostoso para a aprendizagem. 

 

Em meados do semestre, fui contemplada com uma bolsa de estudos do 

CNPq. Este fato deixou-me muito feliz! 

 

Iniciaram-se, então, minhas orientações com a professora. No início, eu não 

tinha clareza no tema para desenvolver minha dissertação e isso me deixava muito 

tensa. No entanto, a cada reunião, Laurinda, com toda sua vivência, ia me 

conhecendo e fazendo-me falar mais de mim, de minhas vivências profissionais e de 

meus interesses. Até que um dia, de maneira impressionante, ela fez com que meu 

tema de pesquisa surgisse em mim de maneira sólida, como se eu já tivesse essa 

ideia há muito tempo. Que experiência! Decidi, então, pesquisar a afetividade dos 

professores iniciantes na EJA. Tinha certeza de que trabalhar com esse tema não 

seria tarefa fácil, mas, ao mesmo tempo, o fato de ter Laurinda como orientadora 

tranquilizava-me.   

 

No segundo semestre, as disciplinas continuaram surpreendendo.     

 

Em Seminários de Pesquisa II, ampliaram-se meus conhecimentos sobre o 

desenvolvimento de uma pesquisa científica. Isso aconteceu por meio das aulas 

ministradas pelo professor Sergio Luna, não somente pela sua admirável 

competência, mas também pelo seu bom humor, sempre deixando os alunos 

relaxados, facilitando a aprendizagem. Nunca vou esquecer seus ensinamentos 

sobre estatística!  

 

A disciplina Psicologia da Educação II foi ministrada pelo professor Carlos 

Ronca. Dos muitos fatores que contribuíram para meu crescente conhecimento 

sobre o tema, os assuntos trabalhados por ele a respeito da realidade educacional 

brasileira foram os que mais me marcaram. A todo o momento, com seu modo 
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descontraído, mas extremamente atencioso, instigava o espírito crítico dnos alunos 

frente aos acontecimentos relacionados à educação em nossa sociedade. 

 

No ano seguinte, em 2010, continuei participando da disciplina-projeto Estado 

do Conhecimento: afetividade no contexto escolar. Com esse projeto, muitas outras 

oportunidades de participar de eventos e apresentar trabalhos em congressos 

continuaram acontecendo. Além do IX Congresso Nacional de Psicologia Escolar e 

Educacional, realizado de 6 a 8 de julho de 2009, promovido pela ABRAPEE, e do 

VII Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento, realizado de 25 a 27 de 

novembro de 2009, promovido pela ABPD, em 2010 participei dos seguintes: III 

Congresso Brasileiro: Ciência e Profissão, de 03 a 07 de setembro; da Semana 

Acadêmica do PED- PUC-SP, de 25 a 29 de outubro; e da VI Mostra de Pesquisa e 

Produção em Psicologia da Educação do PED (PUC/SP), de 9 a 10 de novembro. 

 

Além dessa disciplina, fiz Bases Históricas da Educação. As primeiras aulas, 

foram dadas pela professora Heloisa Szymanski. Programadas de forma bem 

diferenciada, ou seja, por meio de filmes e discussões sobre Filosofia e Psicologia 

da Educação, foram fundamentais no processo de consolidação de alguns 

conhecimentos já adquiridos no curso Magistério que fiz, no curso de Pedagogia, 

bem como nas aulas das disciplinas Psicologia I e II do próprio Programa. Sua saída 

no meio do curso, por motivo de doença, deixou todos nós muito tristes.  

 

A professora Mitsuko Aquino, conhecida como Mimi foi quem assumiu essas 

aulas até o fim do semestre; e outros professores também participaram dessas 

algumas vezes. Mimi, trouxe um novo olhar para os ensinamentos, porque seu 

impressionante conhecimento de História e sua sensibilidade frente aos temas 

sociais iam nos fazendo sair da superficialidade e ver os fatos de maneira mais 

profunda.  

 

E os colegas que compartilharam esses momentos? O que dizer sobre eles? 

Pessoas importantíssimas que me afetaram positivamente nessa caminhada. Cada 

turma tem sua particularidade. Os colegas das disciplinas obrigatórias, vão ficar 

sempre na minha memória pelas ricas trocas ocorridas durante a convivência. Os 

grupos de cada semestre da disciplina projeto Estado do Conhecimento: afetividade 
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no contexto escolar também serão inesquecíveis pelo compartilhamento de 

atribuições essenciais para a construção de um projeto comum.   

 

De fato, essas pessoas foram muito importantes naqueles momentos. Além 

disso, não posso deixar de mencionar alguns colegas, amigos de grupos de estudos. 

Luciana Albuquerque, amiga para todas as horas! Quando algum problema surgia, lá 

estava ela com seu jeito meigo para nos confortar. Adriano, participativo e 

responsável nas discussões em conjunto, suas palavras de força ajudavam-nos a 

prosseguir. Maria, mesmo com todas as suas responsabilidades do dia-a-dia, 

sempre que precisávamos, ela não hesitava em nos ouvir.  Claudia, animação 

contagiante! Sua experiência na carreira do magistério e desenvoltura ao falar 

davam a tranquilidade de que o grupo precisava. Ludmila, com seu jeito 

aparentemente tímido, quando falava, despertava admiração em todos. Viviani, 

sempre animada, fazia questão de compartilhar vivências com a turma. Leila, sua 

agilidade e praticidade nos estudos impressionavam os colegas. Regina, sempre 

preocupada em contribuir com o grupo. Mariana, com seu jeito calmo, vivia nos 

surpreendendo positivamente com suas colocações. Marcelo, suas pertinentes 

colocações ajudam muito o desenvolvimento do  trabalho do grupo. 

 

Nesse meio tempo, já tinha começado a trabalhar no meu projeto de 

dissertação. Além das contribuições das disciplinas cursadas, foram períodos 

intensos de leitura tanto para o levantamento de pesquisas que tratavam do tema, 

quanto da construção do pensamento sobre o referencial teórico. Também 

ocorreram momentos de angústia, apreensão, nervosismo, tensão, que acredito 

serem naturais em um processo de desenvolvimento de uma pesquisa Ademais, foi 

nessa época que fiz minha entrevista-piloto, que abriu novas possibilidades e 

propiciou um aprofundamento ainda maior no projeto.   

 

Em abril, chegou o momento da qualificação do meu projeto de pesquisa. As 

professoras que fizeram parte da banca foram: professora Maria Leila Alves e 

Wanda Aguiar, a professora Ia. Ambas, sempre com argumentos muito bem 

fundamentados e esclarecedores, fizeram sugestões essenciais para o 

desenvolvimento do meu projeto de dissertação. Foi a partir das considerações 
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dessas professoras que algumas dúvidas puderam ser iluminadas, bem como 

surgiram novos caminhos para continuar o trabalho. 

 

Hoje, chegando ao final do curso e ao final desta pesquisa, vejo como meus 

conhecimentos sobre a educação ampliaram-se. Percebo que esta amplitude deve-

se por diversos fatores, como por exemplo: as aulas, ministradas com maestria pelos 

professores; as trocas inesquecíveis com os colegas, durante os dois anos; e o 

desenvolvimento da presente pesquisa, enriquecida com pertinentes considerações 

das professoras da banca e sob fundamental orientação da professora Laurinda. 

Entendo que sem esses elementos, nunca conseguiria enxergar a educação como 

agora estou vendo, e com a certeza de que essa visão ainda pode ampliar-se muito 

mais.  
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APÊNDICE A- PAUTA PARA A ENTREVISTA  

1- Fale sobre sua trajetória profissional: (no magistério ou não) (tempo no 

magistério) (porque decidiu ser professor (a)) 

 

2- Como se tornou professor (a) da EJA? (Tempo na EJA) 59 

 

3- Como está sendo seu início na EJA?  

- Como foi seu primeiro dia de aula? (O que sentiu no primeiro contato com os 

alunos?) (Quando terminou seu dia, o que sentiu?)  

- Que sentimentos percebeu nos alunos? 

- Como você reagiu a essa expressão de sentimentos? 

-Fale sobre o primeiro contato com alguém da escola. Como foi?  

-Antes do seu primeiro contato com a classe de EJA, você recebeu alguma 

orientação da escola? 

- Você conta com a ajuda de alguém da escola ou fora dela para ajudá-la no 

seu início de trabalho na EJA? (alguma influência marcante) 

- Você acha que esse apoio é importante? Por quê? 

- Seu curso de Pedagogia contribui com a realização do seu trabalho na EJA? 

Dê que maneira? (Teve disciplina sobre a EJA) 

- Você sente que faltou algo na formação? O quê? Sente necessidade de 

buscar novos conhecimentos para sua atuação? O que pensa/ sente sobre a isso? 

 

4- O que sua trajetória profissional significou na sua primeira experiência na 

EJA?  

 

5- O que significa para você trabalhar na EJA? 

 

6 - Gostaria de acrescentar algo que eu não perguntei?  

 
 
 
 

                                                 
59 Conforme sugestação da banca, quando ocorreu o processo de qualificação sob o qual este estudo foi 
submetido, esta questão foi alterada para  “O que motivou a querer ser professor(a) da EJA?”.  
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APÊNDICE B- DADOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANT ES DA 
PESQUISA 

 
 
 
NOME: ________________________________________________________ 
 

IDADE:  _______________________________________________________ 

 

FORMAÇÃO:  __________________________________________________ 

 

HÁ QUANTO TEMPO SE FORMOU : ________________________________ 

 

TEMPO DE EXERCÍCIO NO MAGISTÉRIO: __________________________ 

 

NÍVEL/SÉRIES EM QUE JÁ TRABALHOU : __________________________  

 

TEMPO QUE ATUA NA EJA: ______________________________________ 

 

 NÍVEL:  _______________________________________________________ 
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APÊNDICE C- CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DE PESQU ISA 
 
 
 

 

O presente trabalho se propõe a estudar o que sentem os professores, 

formados em Pedagogia, que trabalham pela primeira vez com a Educação de 

Jovens e Adultos. Os dados para o estudo serão coletados por meio de entrevistas 

(gravadas) realizadas com docentes que possuem esse perfil. Este material será 

posteriormente analisado sendo resguardado o nome dos participantes, bem como a 

identificação do local da coleta de dados. A divulgação do trabalho terá finalidade 

acadêmica, esperando contribuir para um maior conhecimento do tema estudado. 

Aos participantes cabe o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem 

prejuízo algum. Os dados coletados serão utilizados na dissertação de Mestrado da 

pedagoga Andrea Jamil Paiva Mollica, aluna do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação: Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo.  

 

 

 
 

________________________________________ 
ANDREA JAMIL PAIVA MOLLICA 
                               Pesquisadora 
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APÊNDICE D- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLAREC IDO 

 

 

 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o (a) senhor (a) 

_______________________________________________________, após leitura da 

CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA, ciente dos procedimentos 

aos quais será submetido (a), não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e 

do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de 

concordância com a participação na pesquisa proposta.  

 Fica claro que o sujeito de pesquisa pode, a qualquer momento, retirar 

seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo e 

fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada 

por força do sigilo profissional.  

 

 
 
 
 
________________________________________ 
                            Local e data 

                       
 

______________________________________________ 
Assinatura/ CPF:  
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APÊNDICE E- TRANSCRIÇÃO DA TERCEIRA ENTREVISTA 

 

Dados de caracterização:  

- NOME: Rivaldo (nome fictício) 

- IDADE:  32 

- FORMAÇÃO:  cursando Pedagogia (Curso o Magistério) 

- HÁ QUANTO TEMPO SE FORMOU : _ 

- TEMPO DE EXERCÍCIO NO MAGISTÉRIO: 15 anos 

- NÍVEL/SÉRIES EM QUE JÁ TRABALHOU : Ensino Fundamental, EJA- 

alfabetização 

- TEMPO QUE ATUA NA EJA:  dois meses 

- NÍVEL:  EJA- Alfabetização 

 

 

ANDREA:  Você falou que se formou há quinze anos, fale um pouquinho para mim, 

por favor, sobre toda trajetória profissional, incluindo o magistério ou não, tudo, 

desde que você terminou o Magistério.  

RIVALDO:  Eu comecei num projeto numa instituição católica, chamado..., em 

parceria com a prefeitura de São Paulo, foi na Água Branca, numa comunidade 

chamada Aldeinha. Lá, eu trabalhava com crianças com idade que ia de 4 a 7 anos, 

no período da manha, e de 7 a 12 no período na tarde. Era um trabalho de educação 

não formal, tinha mais um caráter assistencial, na minha opinião...(descreveu 

detalhadamente). De lá, eu fui para uma escola chamada..., que fica perto da minha 

casa, lá eu trabalhei como auxiliar de classe (Isso foi em 1996) durante um tempo, e 

eles também não tinha muito claro qual era a função do auxiliar, acho que era uma 

primeira experiência deles. Aí, eles pediram para não fazer um trabalho em parceria 

com o professor, mas para que desenvolvesse trabalho em oficinas 

extracurriculares, e tal. (descreveu detalhadamente o trabalho).  Lá, fui promovido 

para professor de Ciência, mas logo eu havia prestado um concurso para a 

prefeitura de São Paulo e acabei deixando a escola... Lá comecei a trabalhar com 

uma terceira série, porque a terceira série é problema, porque a partir do ciclo 

tornou-se a série da repetência, né? Meio curva de rio, o pessoal ia passando, 

passando e chegava lá. Foi um trabalho legal para mim nessa época (Foi em 1997), 

porque já fui desarmado de preconceitos, não dei muito ouvido para o que as 
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pessoas diziam sobre aquela porque além de ser uma terceira série, era uma 

terceira série dita problemática (descreveu o tipo dos alunos e o desenvolvimento do 

trabalho, considerado gratificante pelo professor não no momento do trabalho mas 

um tempo depois.). Resolvi sair de lá e fiquei um tempo sem trabalhar. Estava mais 

envolvido em abrir uma ONG, ou uma coisa do tipo, até porque eu tinha bastante 

amigos que já tinham sinalizado que ia abrir bastante campo para isso e que 

estavam envolvidos com projeto e financiamento de empresas e me diziam que dava 

dinheiro para uma galera que apresentava umas porcarias, e tal, e aí eu fui correr 

atrás disso. Fiz isso até 2000 mais ou menos, também não deu muito certo e aí me 

vi forçado a voltar para o ensino público, e aí naquela perspectiva: “Vou ter que ser 

mais disciplinado, vou ter que pensar mais na minha condição material, enfim, na 

minha aposentadoria.”.  Que era uma coisa que eu criticava e critico ainda com 

relação a muito professores que estão na rede muito mais preocupados com essa 

condição do que com o processo. Aí voltei para a rede de Osasco que é muito pior 

porque, se em SP era difícil, em Osasco era muito mais porque em Osasco, entrei lá 

em 2002. Nesse ínterim eu fiz alguns trabalhos também, entrava em escolinhas. Mas 

foi tão rápido para ganhar uma grana, eu entrava e saia porque não via clima para 

ficar ali. Eu acho sou muito inflexível também. Já que você está falando dos 

sentimentos do professor, acho que eu sou muito inflexível a diferentes visões, ao 

tempo de cada pessoa, enfim, acho que não tenho muita paciência para lidar com 

esses conflitos. Acho que é uma coisa que tenho desenvolvido mais agora.  

(Detalhou sobre a experiência em Osasco criticando a questão sobre cargos, 

professores nomeados sob perspectivas políticas). Fiquei 2 anos em Osasco, entrei 

em 2002 e sai em 2005). Lá também foi interessante com as crianças, as crianças 

acho que são o que tem de mais rico na escola, elas que te dão o gás para você 

continuar e agüentar as agruras que estão no seu dia-a-dia e alguns colegas 

também porque sempre aparecem alguns que te dão uma força... E aí fui trabalhar 

numa ONG chamada... (disse o nome) eu comecei a trabalhar com jovens, mas foi 

uma experiência curta de 2 semanas, era um projeto ligado a preparação do jovem 

para o mercado de trabalho. Trabalhei duas semanas nas férias e depois me 

chamaram de novo para trabalhar com um grupo de costureiras.que costuravam os 

uniformes das crianças das escolas de municipais Osasco. Elas faziam parte de um 

projeto da secretaria do trabalho, ligada ao SENAI (detalhou sobre o projeto).  
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ANDREA: Você estava, então, trabalhando mais na parte administrativa? 

RIVALDO:  Não, eu dava aula para três turmas, eu trabalhava nessa época 9 horas 

por dia. 

 

ANDREA: E quais eram as séries? 

RIVALDO:  Não tinha séries porque era um curso voltado para uma faixa etária 

bastante ampla porque ia desde mulheres de 19 anos até 60. A parte técnica era 

ministrada pelo SENAI, a nossa, o nome que se dava era cidadania e gestão. 

 

ANDREA: Não tinha nenhuma relação com uma escola com disciplinas regulares? 

RIVALDO:  Não. 

 

ANDREA:  Então, realmente não era EJA? 

RIVALDO:  Não, não. Foi também uma experiência interessante mas que durou um 

ano e pouco (estamos em 2007). Depois disso tudo, eu passei por uma crise 

depressiva, acabei ficando um tempo fora do ar (risos), e eu fiquei sem trabalhar, 

fiquei um tempo sem qualquer perspectiva de trabalho. Aí eu resolvi aceitar o 

conselho das pessoas, não que eu acredite nisso, que: “Ai, meu lugar é na 

academia.”. Acho isso uma grande bobagem. Mas de alguma forma, era algo eu 

também estava precisando, e até porque existe a exigência legal de você ter o 

diploma da Pedagogia para continuar dando aula e, de algum modo, eu achei que 

eu poderia contribuir um pouco, de repente, com minhas ideias, enfim, e resolvi ir 

para esse lado que sempre gostei, sempre gostei de estudar, e resolvi fazer isso 

com certificado agora, né? E ai vim para a Pedagogia a partir de 2009, depois de 

mais ou menos 2 anos de balanço (interrupção) 

 

 

ANDREA:  E ai você não trabalhou nesse período? 

RIVALDO:  Nesse período, não. 

 

ANDREA:  E o próximo trabalho seu, foi aqui? 

RIVALDO:  Foi aqui 
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ANDREA: Antes de você falar daqui do projeto, por que você escolheu, lá num 

primeiro momento, ser professor? 

RIVALDO:  Então, quando entrei no magistério, eu estava sem muita perspectiva. O 

que me chamou atenção na escola num primeiro momento, não era nem a 

perspectiva de ser professor, muito embora eu já tivesse tido muitas experiências 

com isso porque quando eu era criança, eu ensinava minha avó, que tinha 

aprendido a ler e escrever sozinha, e ela queria saber mais, então, quando entrei na 

escola ela me pediu para ensinar. E eu tinha um amigo também, que me pediu aulas 

particulares de matemática, a mãe dele me pagava.Mas nunca pensei em ser 

professor, nunca foi um sonho. Quando eu era criança, eu sonhava em ser 

engenheiro eletrônico... 

 

ANDREA: Quantos anos você tinha quando começou no (curso) Magistério? 

RIVALDO:  Eu tinha quinze. E ai, o que me chamou a atenção no magistério. 

Primeiro, era uma escola que tinham muitas mulheres. Isso foi um ponto passivo, um 

ponto chave. Outra coisa, quando o professor foi apresentar a proposta, ele dizia 

que tinha um ensino diferenciado, atividades extracurriculares, e tal. Eu fiz o CEFAM 

e a gente ficava o dia inteiro na escola. Isso me assustou um pouco, ficar o dia 

inteiro na escola porque, imagina, no ensino público, eu ficava 4 horas quando 

muito. Mas ele disse que parte do dia teríamos aulas teóricas e parte teríamos aulas 

diferentes, com dinâmicas, enfim, ai, achei aquilo interessante. Então tinham: as 

meninas, a pedagogia diferenciada e tinha a bolsa. Esta também era uma 

oportunidade vantajosa porque onde já se viu no Brasil você perder uma 

oportunidade, eu ganhar para estudar no ensino médio. Eu achava que não poderia 

perder aquela oportunidade E a questão das viagens também, que eram estudos de 

meio... Mas aí, acabei me interessando pelo fato de descobrir todo alcance daquela 

função. Até que ponto eu poderia atingir no mundo, na minha vida, na vida das 

pessoas, realizando aquela profissão. Isso, de certo modo, foi uma certa inocência, 

eu avalio hoje. Comecei a ver que não era bem assim sempre... Que “as coisas são 

construídas historicamente”, isso para mim foi uma descoberta doida aos 15 anos de 

idade, né? Discutir teóricos, aquilo para mim era muito novo e meio que criou uma 

visão incoerente: “Nossa, agora sei muito, olha só como eu vejo as coisas, olha só 

como posso interferir nas coisas.”. E ao longo do tempo, isso talvez até explique o 

porquê da minha depressão, foi também uma volta ao pé no chão e ver que sua 
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atuação também é bem limitada. Ninguém está lá sentado no Olimpo jogando os 

raios na Terra. (risos). Então foi isso que me chamou atenção para a profissão, 

muito do compromisso político. Até no início pelo que me frustrava: “Ai, vou ter que 

trabalhar com criança nesse primeiro momento, porque criança vai demorar...”. As 

coisas muito imediatas, queria tudo para ontem. Meu sonho sempre foi trabalhar 

com formação de educador, desde quando passei pelo projeto CEFAM, minha ideia 

era voltar a trabalhar lá. Mas ai acabou e eu falei: “Agora só dando aula na 

universidade.” Isso também foi o que me motivou vir para a universidade...  

 

 

ANDREA: E o que levou você a trabalhar com a EJA? 

RIVALDO:  Olha, a partir dessa experiência que eu tive trabalhando em Osasco, 

antes mesmo disso, a própria formação no Magistério já deu muita indicação de 

como trabalhar com jovens e adultos. 

 

ANDREA Você estudava sobre a EJA no Magistério? 

RIVALDO:  Não tinha um conteúdo específico, mas a própria formação que a gente 

tinha... Porque era uma coisa tão orgânica, a teoria e a prática, a forma como era 

trabalhado com a gente, a metodologia de trabalho, a gente tinha uma escola auto 

gestionária, enfim, a gente tinha assembléias para discutir os problemas, a gente 

desenvolvia projetos de estudos e aplicava oficina com nossos colegas sobre 

aqueles projetos de estudos desenvolvidos. Então, tudo aquilo já indicava pra gente 

como se trabalhar, tanto com jovens e adultos quanto também meu interesse de 

trabalhar com formação de professores. Eu sempre tive mais vontade de trabalhar 

com adultos porque eu me sentia mais capacitado pra isso. 

 

ANDREA: Então, não necessariamente jovens adultos sem formação, analfabetos, 

do ensino fundamental e médio, primeiramente com adultos de maneira geral você 

tinha vontade? 

RIVALDO:  Sim. 

 

ANDREA: Não necessariamente com adultos na educação de “EJA poderia ser 

também na educação “EJA”? Mas sua vontade, num primeiro momento, era 

trabalhar com adultos.  
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RIVALDO: Sim, por conta de eu achar que o reflexo político dessa ação seria mais 

imediato. Mas, enfim, a EJA agora o que me chamou a atenção, foi assim: Primeiro 

que eu queria manter meu foco de ação na... (disse o nome da universidade onde 

estuda), porque eu acho que não adiante a gente querer expandir muito o espaço de 

atuação porque acho que a gente acaba se perdendo, a caba não dando conta. 

Então, falei: “Bom, estou aqui na graduação, quero me manter por aqui, e o que eu 

tenho para fazer aqui na universidade? Ah, o ... (disse o nome do projeto que faz 

parte da universidade onde estuda)”.  Porque também é ligado a essa posição 

política que também é mais condizente com a minha. Então, por isso vim procurar 

esse projeto. A questão da alfabetização é uma questão que também me chama a 

atenção porque dentro desse processo todo, alfabetização nunca foi o foco do meu 

trabalho, sempre foi uma coisa periférica que eu ia desenvolvendo não como foco 

mas como necessidades que estão além do meu trabalho mas que eu tenho que dar 

conta de algum jeito. Então, agora que alfabetização está sendo agora de fato o foco 

do meu trabalho. 

 

ANDREA: Como está sendo seu início na EJA, de uma maneira geral? 

RIVALDO:  Está sendo complicado (interrupção) 

 

ANDREA: Por quê? 

RIVALDO:  Complicado por conta da estrutura de trabalho, não do... (disse o nome 

do projeto) em si, mas dos núcleos em que estou atendendo os adolescentes 

porque, como eu te disse, são adolescentes que estão em liberdade assistida. 

Cometeram delitos leves e ai eles tem que prestar serviços comunitários e 

frequentar um núcleo onde eles recebem orientação para retirada de documentos, 

para encaminhar para trabalho, enfim.  

 

ANDREA: E são alunos que não terminaram o Ensino Fundamental e nem o Médio? 

RIVALDO:  É engraçado porque são alunos que estão na quinta, na sexta, na sétima 

(séries),  mas não sabem nem ler e escrever. 

 

ANDREA: A partir de que idade? 

RIVALDO:  Em tese pode ser de 12 a 21 anos, mas o que eu tenho entrado em 

contato tem sido e 14 até 18. 
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ANDREA: E esse núcleo é relacionado ao... (disse o nome do projeto)? 

RIVALDO: O... (disse o nome do projeto) tem parceria com uma Associação da 

Zona Norte, que é uma associação comunitária, e ela desenvolve um trabalho de 

acolher esses adolescentes. Ela deve ter um convênio com a prefeitura, ou Estado, 

não sei, mas que acolhe esses adolescentes lá para eles cumprirem as medidas, 

para darem orientação psicológica. E ai esses núcleos, atrelados a Associação da 

Zona Norte, acharam que teria essa demanda de alfabetização dos meninos- até 

porque fizeram uma preparação com eles para o mercado de trabalho, de preencher 

ficha de emprego, coisas assim, e eles não conseguiam fazer. Só que acontece que 

essas turmas não se formaram, elas vem se formando a passo de tartaruga. Eu 

tenho tido um aluno numa turma, um aluno em outra. Eu tenho três turmas em 

bairros diferentes. E é complicadíssimo. De um lado é interessante porque você 

pode dar uma atenção bastante individualizada, mas tem coisa que esses meninos 

precisam que é de começar perceber que podem dar significado para o mundo, que 

podem se expressar com o corpo, que podem pintar... E a interação é algo que é 

muito importante para isso no meu ponto de vista. E com uma pessoa fica difícil para 

você conseguir quebrar alguns bloqueios. Não sei, acho que ainda preciso 

desenvolver técnicas para isso, para que eu possa fazer isso com uma pessoa 

individualmente. 

 

ANDREA: Você falou que tem três alunos mas separados. 

RIVALDO:  Isso. 

 

ANDREA: Qual foi seu primeiro aluno? 

RIVALDO: Foi o ...(disse o nome) 

 

ANDREA: Quantos anos ele tem? 

RIVALDO: Ele tem 16 anos. 

  

ANDREA: Então seu primeiro contato com a EJA foi com esse aluno? 

RIVALDO: Foi. 

 

ANDREA: Conta pra mim como foi seu primeiro dia de aula com ele. 
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RIVALDO: Então, o que eu fiz com o ... (disse o nome do aluno). Bem, de fato, no 

primeiro dia de aula tinha mais alunos, tinham 3 pessoas. 

 

ANDREA: Ah, tinham três. Tinha esse aluno... 

RIVALDO:  Tinha esse, mas os outros dois não me lembro o nome porque não 

apareceram mais depois. 

 

ANDREA: Mas a idade deles você lembra? 

RIVALDO: Acho que um tinha 16... (pausa) 

 

ANDREA: Todos os homens, não é? 

RIVALDO:  Eu vi uma menina nesse núcleo mas acho que não precisava de 

alfabetização. O outro rapaz acho que era mais novo um pouco, acho que tinha 14 

(anos). 

 

ANDREA: E como foi essa sua primeira experiência com esses 3 alunos que foi sua 

primeira experiência coma EJA?  

RIVALDO: Agora que consegui conversar com a coordenadora de lá que tivesse 

uma sala adequada porque as expectativas deles é que tivessem muitos meninos. E 

ai, o espaço disponível era meio aberto, próximo à recepção, circulavam muitas 

pessoas, e tal. Nesse dia, o máximo que consegui fazer com eles foi apresentar 

minha proposta. 

 

ANDREA: Mas e seu impacto de ter contato com eles? Você só apresentou a 

proposta? Sentiu alguma reação deles em relação a você? O que sentiu em relação 

a eles?... (interrupção) 

RIVALDO:  O que eu senti e pronto foi que minha proposta não era a melhor (risos), 

que não era adequada. 

 

ANDREA: E você viu isso pela expressão deles? 

RIVALDO:  Sim... (pausa) (interrupção)  

 

ANDREA: Eles expressaram além da expressão física alguma coisa verbal? 
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RIVALDO: Não porque eles não se colocam. É difícil você conseguir extrair alguma 

coisa deles. E foi justamente por isso que minha proposta se mostrou inadequada 

porque (pausa). O que que eu queria? Eu queria partir da história de vida. 

 

ANDREA:  O que você sentiu nesse momento? Você disse que todo seu 

planejamento foi por água abaixo. Qual foi se primeiro pensamento? 

RIVALDO:  Meu primeiro pensamento foi: “Vou ter que reformular tudo”. Bom, isso 

não foi naquele momento exato, mas o que pensei foi que teria que reformular tudo 

e teria que repensar até mesmo espaço e teria que conversar com a mulher e ver o 

que poderíamos fazer com isso porque esse espaço não ia dar certo, porque já senti 

aquele pessoal circulando, ai vim um e olhava: “Ai, não liga pra mim, não. Estou só 

olhando.” (risos). Impossível, né? Até hoje eu não tenho um local para escrever... 

 

ANDREA:  E a reação deles enquanto você explicava seu planejamento, suas 

ideias? 

RIVALDO:  Eu cheguei a perguntar para eles e alguns deles falaram: “Tudo bem!”. 

Mas eu vi que o tudo bem não era verdadeiro, era um “tudo bem” meio 

desinteressado, tanto é que alguns não voltaram mais, a maioria deles. O único que 

voltou foi esse...  (disse o nome do aluno) que eu acho que é um aluno que 

realmente está tentando em recomeçar um novo caminho, os outros acho que ainda 

estão achando que essa vida do crime é ainda um caminho aceitável. Inclusive um 

deles me falou que era ladrão de carga, não sei até que ponto aquilo era verdade ou 

não, mas ele disse: “Olha professor, para falar a verdade, estou aqui só porque 

preciso assinar aquele papel e por mim eu não tava aqui agora.”. Eu quer dizer, não 

tem muito o que fazer nesse sentido. Eu teria que ter vários encontros com ele para 

mostra que aquele espaço poderia ser, no mínimo, prazeroso. Mas ele só apareceu 

esse dia... Então foi isso, pensei que ia que ter que reformular tudo, pensar num 

espaço. Vou ter que falar de novo da lousa porque ainda não chegou nenhum 

espaço para que eu possa escrever. 

 

ANDREA: Depois desse primeiro dia, você foi embora para casa, como se sentiu em 

relação a isso? Qual foi seu pensamento? 

RIVALDO:  Num primeiro momento foi confuso, frustrante claro, mas eu meio que já 

sabia que poderia acontecer isso. Já sabia que os meninos poderiam não reagir 
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muito bem a ideia. De certo modo, já fui pensando numa nova proposta que aí foi 

mais para o lado da cidadania, da preparação do mercado de trabalho e, assim, não 

me preocupei mais em explicar tão profundamente o que eu queria com a proposta, 

deixei meio no ar. Até porque eu não vou abandonar a história de vida, não vou 

abandonar as outras coisas, só que eu vou partir de um outro eixo pra chegar. 

 

ANDREA: Você chegou a essa conclusão sozinho ou você trouxe esse problema 

para o projeto? 

RIVALDO: Eu acabei chegando nisso meio que sozinho porque esse dia era uma 

quarta-feira, a reunião era na sexta, então de quarta para quinta eu já pensei 

algumas coisas... 

 

ANDREA:  Tem aula todo dia? 

RIVALDO: Não. Tem aula na segunda, quarta e quinta. Eu tenho a terça-feira livre e 

sexta temos reunião aqui (no projeto).  E ai o mais interessante: são duas horas por 

semana. Por quê? Uma turma cada dia, por duas horas... (explicações secundárias 

de um núcleo).  

 

ANDREA: Você disse que as reuniões são na sexta-feira. Você sempre trás as 

experiências para discutir? 

RIVALDO: Sim. 

 

ANDREA: Antes de iniciar, você conversou com o coordenador, com os colegas ou 

primeiro você deu aula e depois conversou?.  

RIVALDO:  Não. A gente primeiro teve duas semanas de planejamento, de preparo, 

de estudo, e tal.  

 

ANDREA: Então, teve duas semanas de discussões. E ai depois você teve seu 

primeiro contato com os alunos. O primeiro encontro (reunião) aqui foi na sexta. 

Você trouxe seu problema para eles? 

RIVALDO:  Trouxe. Falei com o pessoal como tinha sido, falei do espaço que 

teríamos que mudar, e tal. E da minha proposta, também, falei no que eu tinha 

pensado em caminhar. 
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ANDREA: E eles deram alguma sugestão? 

RIVALDO: Não, na verdade, não. Foi o coordenador que disse: “Você acha que 

devo entrar em contato com eles (do núcleo), sobre o material, espaço?”. Eu falei 

que não porque acho que dá para negociar com eles lá. Mas caso eu veja que há 

algum problema, eu falo (para o coordenador) para entrar em contato. Mas existe 

essa preocupação... (interrupção) 

 

ANDREA: O programa aqui tem essa preocupação de estar sempre interagindo com 

o professor?. 

RIVALDO:  Sim. Pouca coisa que eu tenho feito com os alunos mesmo, acho que 

fica difícil de dar alguma sugestão porque a coisa ainda não está acontecendo de 

fato, está muito embrionário, o trabalho. É uma questão de estrutura. Nos outros 

núcleos já não. Já tem uma estrutura melhor. Ai, acho que a primeira aula mesmo foi 

no núcleo de (disse o nome da cidade, com um menino chamado (disse o nome do 

menino). O que que eu fiz com ele? Primeiro perguntei se ele reconhecia a s letras. 

Ele sabia nomear as letras, disse que alguma sabia. Coloquei o nome dele na lousa, 

ele disse quais sabia (descreveu o processo). 

 

ANDREA: Você acha que por ter infra estrutura a aula fluiu melhor? 

RIVALDO: Claro!  

 

ANDREA: Mas para esse aluno você se apresentou da mesma forma (que para os 

outros)? 

RIVALDO:  Eu me apresentei e falei o que pretendia fazer. 

 

ANDREA: E a reação dele foi melhor do que a dos outros? 

RIVALDO:  Não senti muita diferença também. Acho que é difícil pegar no primeiro 

momento. Porque minha intenção com o planejamento era... Eu pensava em turmas, 

não pensava em um aluno particular. Então, pensei: vou chegar, me apresentar, 

apresentar a proposta, vou perguntar pra eles sobre as expectativas do curso, o que 

esperam e vou fazer uma atividade de apresentação de cada um... Primeiro a gente 

elabora entrevistas, o que a gente quer saber um do outro: “O que vocês gostariam 

de saber?”. “Ah, eu quero saber tal coisa...”. Eu sugeriria coisas que eu também 

quero saber deles. E ai montada essa entrevista cada um ia entrevistar um ao outro, 
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ia ter uma interação maior, Quando eu chego lá e só tem uma pessoa, isso perde o 

fundamento. Outra coisa que eu tinha preparado para a primeira aula, era a 

elaboração do contrato didático, das regras de convivências, e também não havia 

sentido porque era só eu e o cara não tinha sentido porque elaborar nada disso 

porque não tinha nem necessidade. Era uma relação muito próxima, então não havia 

motivo. Então eu pensei: “Vamos já direto para  a parte técnica da coisa.” (O que ele 

sabe ler, o que não sabe, enfim). Ele me disse que não conseguira responder 

algumas questões que coloquei, então eu mudei as questões. Coloquei: “O que você 

gosta de fazer e faz? O que você não gosta de fazer e não faz?”, etc.. 

 

ANDREA: Era adolescente também? 

RIVALDO:  Também. (pausa). E ai é assim, ele não saberia reconhecer as letras, 

mas me disse que não saberia responder aquelas perguntas sozinho (ler, entender, 

responder e escrever a pergunta.). Então fiz as perguntas para ele. Poderia ter 

pedido para ele desenhar, mas eu não quis. Anotei as respostas e parti para parte 

técnica da coisa. (detalhou como começou a ensinar).  

 

ANDREA: Parece que você, colocando para mim sua primeira experiência com os 

alunos, apesar de você nunca ter trabalhado, parece que você tem muita 

desenvoltura. Imagina uma pessoa que nunca tinha trabalhado e tivesse encarado 

essa situação que você encarou. Você acha que isso se deve a quê? Ao seu curso 

de magistério? Ao curso de Pedagogia que está te dando embasamento? Toda sua 

experiência. O apoio daqui (do projeto)? O que você acha? Ou eu estou enganada? 

Você não teve tanta desenvoltura assim? 

RIVALDO:  Acho que a maior parte disso vem de minha formação no curso 

Magistério. Acho que outra coisa que é importante também é da minha experiência 

por ter lidado com diferentes situações, com diferentes faixas etárias, em diferentes 

locais de trabalho, com estruturas boas, ruins, ótimas, péssimas. 

 

ANDREA: Mas e o curso de Pedagogia, está te auxiliando de alguma forma? Com é 

o curso? Tem disciplina sobre EJA? (interrupção) 

RIVALDO:  Não tem! Não tem nada sobre EJA! Pelo menos por enquanto... E acho 

que não tem até o final do curso, pelo que vi na grade. Se passar vai ser assim, uma 

pincelada, ou algum professor que tenha interesse em falar sobre isso. Mas me 
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parece que a ideia básica é de que não há necessidade de se falar sobre EJA. 

Parece que você tratando da alfabetização em geral, da alfabetização da criança, 

você meio que por tabela já está tratando de EJA. 

 

ANDREA: Você acha que ensinando como tratar com criança o professor já vai 

saber tratar naturalmente com adulto? 

RIVALDO: Acho que sim. 

 

ANDREA: E você vê isso no curso mesmo? 

RIVALDO: Pelo currículo, você não vê ninguém falando sobre EJA 

 

ANDREA: O que você acha disso? 

RIVALDO:  Acho que a Pedagogia é uma área muito interessante e muito 

complicada pelo mesmo motivo porque ela abrange muitas áreas do conhecimento, 

você tem que transitar por várias áreas do conhecimento. E ai você tem um tempo 

pequeno num curso de quatro anos, onde você tem quatro horas de aula por dia e 

você tem que dar conta de uma série de conteúdos ditos essenciais para a formação 

do pedagogo. E ai você tem que privilegiar coisa, né? Você vê que muitas coisas 

que a gente aprende em Filosofia, Psicologia, você vê que a gente está fazendo um 

estudo superficial daquele autor ou daquela corrente filosófica, daquela abordagem 

psicológica... Então, que esse fato de você ter que transitar por diferentes áreas ao 

mesmo tempo que é legal porque você tem contato com um universo bastante 

amplo, você também fica num ponto também raso daquilo. E ai vai depender do 

aluno, e muito, ter que se aprofundar nesse estudo.Porque “eles” te indicam o que 

existe, mas “eles” te dão uma pincelada daquilo. Então, se você vai atrás, se você se 

aprofunda- legal! Se não, você vai ficar com aquele “basicão” ali. 

 

ANDREA: Então, você acha que o professor tem que se aprofundar? 

RIVALDO: Não tem outra forma. 

 

ANDREA: E com relação à EJA? Se você vê (estuda) muito pouco a EJA ou não vê, 

como o professor pode... (interrupção) 

RIVALDO:  Pois é. (pausa) 
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ANDREA: O que você poderia sugerir? 

RIVALDO:  Eu acho que quando você fala em disciplina... Como agora nós estamos 

tendo uma disciplina “Alfabetização e letramento”, eu acho que deveria estar no 

currículo dessa disciplina uma discussão sobre jovens e adultos. Porque por mais 

que as abordagens de alfabetização, silábica, fonética, método misto, indutivo, 

dedutivo, enfim, todos esses métodos que se desenvolveram ao longo da história 

possam ser aplicados para os adultos, o sujeito adulto é diferente da criança. 

  

ANDREA: O que você poderia sugerir se tivesse uma disciplina sobre EJA? 

RIVALDO:  (pausa) Boa pergunta... 

 

ANDREA: Pensa na sua prática. O que faz falta para você quando vai ensinar os 

alunos? 

RIVALDO:  Eu acho que o mesmo estudo que a gente faz, cultural simbólico, enfim, 

da criança, acho que a gente poderia ser feito em relação ao jovem e adulto porque 

é algo completamente diferente. Embora possa parecer que a gente tem um maior 

domínio porque a gente está mais próximo desse público, em termos cronológicos e 

até psicológicos, não sei até que ponto isso basta. 

 

ANDREA: Você está me dizendo, então, que só a prática não é suficiente para 

ensinar o adulto. É necessário também uma parte teórica para você... (interrupção) 

RIVALDO:  É, acho que sim. Muito embora... Eu também acho que se você é uma 

pessoa que tem a perspectiva de ser um profissional que é pesquisador, você 

também pode fazer da sua prática também seu objeto de pesquisa. Mas é claro que 

se você já tem uma introdução sobre esse tema, você já pode realizar essa 

pesquisa, sua prática, de um modo mais bem ancorado.E sabendo mais ou menos 

por onde caminhar, não precisa começar completamente do zero, tateando no 

escuro e dai descobrir o interruptor primeiro, começar a ir atrás de alguma coisa. 

Mas eu... Então, o que tem me auxiliado o curso de Pedagogia? De um lado, um 

maior aprofundamento em alguns autores que eu já tinha estudado no Magistério, 

depois estudei também ao longo da vida, mas que a Pedagogia agora está me 

trazendo a necessidade de me aprofundar mais nesse estudo. Outra coisa que acho 

interessante também é a troca com esse pessoal mais jovem que está chegando 

agora, que está se formando, e tal, que também me ajuda muito a flexibilizar-me no 
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sentido daquela dificuldade (referida no início da entrevista). Então pra mim, conviver 

com esse pessoal tem sido bastante interessante no sentido de ver que as pessoas 

também estão ali, estão se dedicando, estão fazendo o que podem, alcançam o que 

podem alcançar, ninguém é obrigado a nada. A pessoa pode acreditar em X, Y, Z, 

isso não impede que ela seja uma boa profissional, enfim. Então, nesse sentido está 

me ajudando bastante. 

 

ANDREA: Você acha que sua trajetória profissional te auxiliou, esta auxiliando 

nesse trabalho com adulto? 

RIVALDO: Sim. Primeiro por eu ter lidado com clientelas bastante diferentes em 

situações bastante diferentes. Outro aspecto da minha prática que me auxilia 

bastante é o fato de estar sempre pensando sobre aquilo que estou fazendo- mesmo 

que esteja dando certo eu estou sempre procurando onde pode melhorar. Então, 

acho que isso é uma coisa bastante importante. Outra coisa também que está ligada 

a essa minha atuação em diferentes espaços com diferentes pessoas, é uma maior 

desenvoltura para lidar com o improviso, com o inusitado da prática, com aquelas 

coisas que você não prevê. Então, nesse sentido acho que tenho uma agilidade 

grande de raciocínio na hora: “O que temos aqui que dá para fazer?” Pra você 

mudar toda a prática ali naquele momento sem perder muito o foco daquilo que você 

quer. Então, nesse sentido, acho que minha prática me ajuda, sim. 

 

ANDREA: Você falou para mim que não quis, não escolheu trabalhar com a EJA, 

você sempre quis trabalhar com adulto e ai calhou de você trabalhar com adultos 

aqui (disse o nome da universidade onde estuda). O que significa hoje, para você, 

trabalhar com jovens? 

RIVALDO:  No caso especifico desses jovens... Bom, primeiro comecei com a 

expectativa de que eles re-significassem a experiência deles, por isso pensei na 

história de vida, começar a contextualizar a história de vida desse indivíduo num 

plano mais geral, social, para que ele possa perceber até que ponto ele interfere, até 

que ponto as coisas interferem na vida dele para ele começar a ampliar o horizonte 

de reflexão dele. Então, minha expectativa era ampla; eu queria que esses caras 

mudassem sua visão de mundo, entendessem sua trajetória e uma outra forma. 

Depois dessas experiências, não que eu tivesse perdido isso por completo, mas eu 

ficaria bastante feliz se eu conseguisse ao final da experiência que eles 
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conseguissem ler e escrever (risos). Pra mim, o que é interessante trabalhar com 

educação de um modo geral, e ai também com jovens e adultos, não é mais quanto 

à perspectiva do futuro, do que isso pode promover daqui a 2, 3 dias, daqui a 2, 3 

anos, daqui a 3 décadas, enfim. O que me importa mesmo é o tipo de trabalho que 

realizo agora, a experiência que estou proporcionando naquele espaço. Porque 

aquilo em si já é uma aula diferenciada, acho que é isso que me segura na 

educação, porque se eu fosse pensar em projetos de futuro, de coisa muito mais 

ampla, acho que já teria abandonado essa área. O que me motiva a continuar é isso, 

é essa possibilidade de propiciar às pessoas outras experiências, outras reflexões, 

outros pontos de vista, vivências com as quais elas não estão acostumadas. Porque 

acho que, independente se elas vão mudar o modo de olhar para alguma coisa, se 

vão conseguir alcançar um nível mais aprofundado ou não, de qualquer modo, elas 

já vivenciaram aquilo naquele momento e de algum modo vai interferir na vida delas, 

vai interferir na minha, enfim, acho que é algo que pode promover algum 

crescimento independente com o que ela vai fazer com aquilo. Então, já não tenho 

mais essa visão determinista de que: “Vou determinar as coisas!”, de desenho 

animado: “Vou dominar o mundo!” (risos). Que era uma coisa muito da adolescência, 

né? Daquela motivação política que estava por trás da minha opção por educação. 

 

ANDREA : Fazendo um resumo de tudo que você falou até agora, o que você pode 

colocar em relação (a gente está falando sobre seu início na EJA) então o que você 

pode resumir sobre: seu primeiro momento com o aluno, o seu início com relação à 

sua formação, tanto no Magistério, quanto na Pedagogia e seu início em relação à 

equipe do projeto.Seu início na EJA, cada um desses pontos que coloquei, de que 

maneira influenciou no seu trabalho (a formação, início com aluno e aqui com a 

escola). 

RIVALDO:  Meu início com a minha formação, lá do Magistério e pensando no meu 

início no trabalho na EJA... Do magistério foi bastante interessante porque foi lá que 

eu construí a maior parte da minha concepção sobre educação, sobre como devo 

interagir com os alunos, minha visão de autoridade em sala de aula, então os 

conceitos do meu trabalho, as bases foi construída lá- isso até hoje norteia meu 

trabalho. A Pedagogia foi interessante porque, de certo modo, na época que fiz o 

Magistério ainda existia uma predominância muito forte do sócio-construtivismo e de 

uma ideia um tanto quanto... Eu a absorvia de um modo um tanto deturpado quando 
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se trata de alfabetização... Depois eu fui vendo que não era bem assim, mas de 

qualquer forma eu achava que alfabetização deveria ser dada de um modo mais, 

quase que espontâneo na verdade. O que eu via que se podia fazer com 

alfabetização: era ler, mostra vários estímulos escritos e pedir para que a criança 

escrevesse. E ai eu ia interferir naquelas hipóteses de algum modo, não sei muito 

bem como, vamos ver como. Então, a Pedagogia me trouxe algumas coisas mais 

concretas: “Olha, pode ser assim, pode ser assado, pode ser frito”. Então, isso foi 

uma coisa interessante e, perdendo o preconceito de que aquilo poderia ser algo 

tradicional e tradicional é ruim. Isso a pedagogia me ajudou bastante. O encontro 

com a equipe aqui foi muito interessante porque ela é super aberta, um pessoal que 

está disposto a ajudar um ao outro, ouve o que você tem a dizer, também dá 

sugestões. Eu acho que a equipe é bastante produtiva nesse sentido. Agora o que 

foi frustrante foi justamente a prática lá com os alunos porque eu achava que ia ter 

turmas, não estou tendo turmas, estou tendo alunos individuais, então, eu estava 

pensando que ia dar aulas para turmas e, agora , tenho que preparar aulas 

particulares. O que para mim nunca fiz, nunca quis fazer, nunca quis dar aulas 

particulares para ninguém. Então para mim é algo completamente novo e não tão 

empolgante assim, mas, enfim, também pode ser uma experiência interessante. E as 

condições mesmo, do trabalho, dos locais. E ai eu não sei muito bem o que fazer, 

todo meu repertório está ligada a uma turma. Como posso fazer para essas pessoas 

descobrirem que elas é que dão significado para o mundo, que elas têm a 

possibilidade de interpretar alguma coisa, que elas podem se manifestarem sobre 

alguma coisa que elas vêem. É muito difícil para mim fazer isso com uma pessoa 

sozinha. (pausa) 

 

ANDREA: Você acha que você pode descobrir isso? 

RIVALDO:  Acho que posso, acho que posso descobrir isso na prática e 

conversando mais com a área da Psicologia, de um modo mais direto. Não que eu 

vá trabalhar com o terapeuta, mas pensando como posso fazer isso como um 

trabalho mais individualizado. Porque é difícil. Eu levei uma música, por exemplo, e 

queria que ele (aluno) falasse o que ele achou daquilo. E eu “besta”, falei do meu 

objetivo (não o objetivo, mas o que me motivou a levar) com aquela música, falei: 

“Eu estou trazendo porque na primeira aula que tive aqui o... (disse o nome de um 

aluno) falou que uma das coisas que ele fazia, mas não gostava de fazer era 
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magoar as pessoas. Ele falou que magoava as pessoas porque ele pegava o que 

era delas.” Ele não quis falar roubar, mas, pegar o que é dos outros. “E aí, ele falou 

que faz isso porque ele não tinha outra forma de obter o que ele desejava.” Então, 

levei uma música que falava de um rapper que falava sobre a propaganda. E eu 

falei: “Por isso, trouxe essa música aqui, para a gente escutar e falar um pouco 

sobre ela.” E ai, eu deixei a música tocar, uma , duas, três, enquanto ele ia copiando 

o que a gente fez na aula anterior, que ele não tinha copiado porque ainda não tinha 

caderno. Então, ele escutou a música, depois a gente escutou de novo, ele já 

completamente centrado na música eu falei: “O que você imagina que esta música 

está falando? O que você entende disso? Que mensagem você acha que tem por 

trás? Ele disse: “É, acho que é um rapaz que está no caminho errado.” Quer dizer, 

ele foi direcionado pela minha fala, pelo motivo de eu ter levado a música, quando 

na verdade, a música falava sobre o poder da propaganda, sobre a gente se 

proteger dos desejos que a propaganda cria na gente. Eu falei: “Por que você acha 

isso? “Sei lá” (resposta do aluno). “Então, vamos ver o primeiro refrão.”. Coloquei 

para tocar o primeiro refrão, li com ele: “O que pensa desse primeiro refrão Por que 

você acha que ele fala isso?” “Não sei.” Então, quer dizer de algum modo você 

precisa falar para esse cara que ele pode falar o que ele pensa. 

 

ANDREA: E você ainda está meio com dúvida que modo fazer isso? 

RIVALDO:  Isso. As formas que eu tenho de fazer isso são jogos grupais e ai 

individualmente e não sei que tipo de tarefa eu posso propor para ele, que jogo eu 

posso propor, Porque para isso, acho que só o jogo, né? 

 

ANDREA: Você já expressou essa sua dúvida para o grupo daqui (do projeto)? 

RIVALDO: Então, eu não tive tempo, na verdade, porque na sexta passada, eu 

cheguei e a reunião já havia começado e a gente tinha a demanda da leitura de um 

texto, e tal. Acabou que não deu tempo de fazer essa troca nessa última sexta. Mas 

nesta sexta, eu pretendo falar com o pessoal sobre isso. 

 

ANDREA: Seria legal se você tivesse a oportunidade de levar isso para a 

Pedagogia, não é? 

RIVALDO:  Inclusive estou meio enrolado com estágio porque vou poder usar esse 

trabalho como estágio obrigatório, mas também vou poder fazer na educação 
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infantil. E também, não sei até que ponto vou ter muito amparo na Pedagogia para 

isso, acho que também vai ser uma instituição nova, pelo menos para a professora 

que trabalha com a gente, nesse ano, com estágio. Porque também é uma pessoa 

que tem formação e experiência e trabalha com turmas, que trabalha com crianças 

do Fundamental e da Educação Infantil. Então, o menino que é jovem, que vem de 

uma condição de conflito coma lei, e até o momento a gente pode supor que é um 

indivíduo que perdeu toda e qualquer esperança nas instituições, no modelo de vida 

que está posto para a gente viver. Então, a gente uns desafios com esses alunos 

que são anteriores ao fato de ler e escrever. A coisa pode até caminhar junta, mas 

se você não trabalhar com esses aspectos... Ler e escrever é a coisa mais banal 

para se trabalhar ai. Esse é o complicador para mim: “Como trabalhar nesses 

aspectos mais profundos sem ter a turma para trocar, sem ter a turma para jogar? 

Porque acho que você só consegue fazer a pessoa se libertar quando você coloca 

ela numa situação aparentemente informal, que não tem muita responsabilidade e, a 

partir disso, ela começa a ver que pode expressar o que pensa, sente, pode se 

movimentar, não precisa ficar travado. Porque isso é muito louco também, com 

adolescentes e adultos você precisa desconstruir uma série de coisas antes de 

começara construir outras, né? Tem muitos vícios da escola, uma auto-imagem 

muito negativa de fracasso, de incapacidade. Então você desconstruir toda essa 

imagem, mostrar para ele que nem tudo é culpa dele, que existe uma série de 

fatores que interfere para que isso ocorra. É complicado... Então, estou nesse nó. 

 

ANDREA: Você queria colocar mais alguma coisa? 

RIVALDO:  Não, não. 

 

ANDREA: Então te agradeço. Você respondeu todas minhas perguntas. Vou 

trabalhar com as respostas, mas... Eu agradeço.  

RIVALDO: Que bom! 
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QUADRO 2: DEPOIMENTO DA PROFESSORA ADRIANA  SOBRE SEU INÍCIO NA EJA COM RELAÇÃO AOS 
ALUNOS 

 
 
 

Depoimento 

 
 

Explicitação dos 
significados 

 
 

Sentimentos 
nomeados 

pelo depoente 

 
 

Situações 
provocadoras 

desses 
sentimentos 

 
 

Emoções/ 
Sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

Situações 
provocadoras 

dessas emoções/ 
Sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

 

 
 

Indicadores utilizados 
pelo pesquisador para 

relacioná-los 

-Tive medo, tive medo! (no primeiro dia de 
aula) Porque você se depara com pessoas da 
mesma (pausa) Igual! Todos iguais!(...) Só 
que a única diferença que eu tenho alí é que 
eu vou ensinar. No restante, somos iguais, 
temos experiências, entendeu? Mas eu tive 
medo. Eles são muito carinhosos, geralmente 
tem mais senhoras. E o horário que eu vou é 
o horário da tarde, não tem muito público 
homem, sabe? Mais senhoras e pessoas com 
necessidades especiais. (...) Eles ficaram com 
medo de trocar o professor. Medo e 
insegurança porque eles pensaram: “Vai 
trocar de professor”. E eles se apegam muito 
(...) Eu senti medo. Assim como as crianças, 
os adultos também se apegam (...) 
 
 
 
-O mesmo medo que eles sentiram eu senti. 
Uma insegurança  de não poder chegar  perto 
deles,  de contribuir. Sabe aquela coisa? 
Como posso explicar? Meu medo era de falar 
com eles (...)  Receio de eles não gostarem de 
mim. Porque eu percebi, nesses quatro 

 - A professora teve 
medo no primeiro 
dia de aula em 
relação aos alunos, 
pois se tratava de 
adultos. Ela diz que 
os alunos também 
sentiram medo 
devido à troca de 
professores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A atmosfera vivida 
no primeiro dia  de 
aula foi de medo e 
insegurança de ambos 
os lados (alunos e 
professor), embora 

- Sentiu 
medo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu 
medo. 
 
-Sentiu-se 
insegura. 
 

-Ter como 
alunos 
adultos e não 
crianças; 
 
- perceber o 
medo e a 
insegurança 
dos alunos 
pela mudança 
de professor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Perceber que 
sua formação 
não daria 
elementos 
para 
contribuir 

 -Sentiu-se:  
 
. medo; 
 
. surpresa; 
 
. insegura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu 
medo. 
 
- Sentiu-se: 
 
. Insegura; 

-Ter 
experenciado 
uma atmosfera 
de “choque com  
a realidade” por 
atuar numa sala 
de aula pela 
primeira e por 
estar na 
presença de 
adultos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Considerar que 
sua formação 
pode não ser 
sufuciente para 
o trabalho com 
jovens e adultos.   

- Postura tensa; 
 
- expressão facial 
indicando surpresa; 
 
- gestos manuais 
tensos (esfregar as 
mãos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Postura tensa; 
 
- gestos manuais 
tensos (esfregar as 
mãos). 
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meses, que eles tem medo e quando eles não 
gostam (da nova professora) eles saem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
- (...) Olha só, nas primeiras semanas que eu 
estava lá, logo surgiu um projeto de artes. As 
meninas (professoras) achando que por eu ser 
formada sei mais, mas nem sempre. A 
formação só não diz nada. Você pode ter uma 
bela teoria, como diz Paulo Freire, mas se 
você não tiver uma boa prática não vale nada. 
Então surgiu um projeto pra fazer uma peça 
de teatro. No começo, ninguém (alunos) 
queria, nenhum deles: “Ai, sair da sala de 
aula”. Resistiram, 80% (...). Foi gratificante, 
foi muito bom, me senti importante 
(referindo-se à realização dessa atividade) 
(...) Fiquei muito feliz. Fiquei como eles, 
parecia que eu estava como eles, que não 
tinha diferença entre nós (...) 
 

que por motivos 
diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Surgiu um projeto 
de artes na escola na 
primeira semana de 
aula. Ao contrário do 
que achavam seus 
pares, a professora 
não se sentiu segura 
para atuar. Os alunos 
apresentaram 
resistência ao 
participar da 
atividade. Ao final, a 
professora considera 
ter tido uma boa 
experiência. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se 
feliz. 

como 
gostaria; 
 
- considerar 
que não 
poderia ser 
aceita pela 
classe. 
 
 
 
- Vivenciar 
as primeiras 
atividades 
melhor do 
que 
imaginava. 
 

preocupada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se: 
 
. insegura; 
 
 
 
 
 
. aliviada; 
 
. feliz. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Por não saber 
como lidar com  
atividade num 
primeiro 
momento. 
 
 
 
- Por ter 
conseguido 
realizar as 
primeiras 
atividades 
positivamente e 
pro começar a se 
sentir mais a 
vontade na 
presença de 
alunos adultos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Olhar para baixo, 
pensativa. 
 
 
 
 
 
 
- Mudança na 
expressão facial: 
expressando alegria e 
alívio (respiração 
intensa e 
concordância com a 
cabeça) 
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QUADRO 3: DEPOIMENTO DA PROFESSORA ADRIANA SOBRE SEU INÍCIO NA EJA COM RELAÇÃO À 
EQUIPE ESCOLAR 

 
 
 
 

Depoimento 

 
 

Explicitação dos 
significados 

 
 

Sentimentos 
nomeados pelo 

depoente 

 
 

Situações 
provocadoras 

desses  
Sentimentos 

 

 
 

Emoções/ 
Sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

Situações 
provocadoras 

dessas emoções/ 
sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

 
 

Indicadores 
utilizados pelo 

pesquisador para 
relacioná-los 

- O primeiro dia eu cheguei e fui observar. 
Observei como as meninas (professoras) 
tratavam aquele assunto (como lidavam com 
os alunos). Foi minha (essa ideia). Fui para 
aprender. A professora também era nova, 
muito bacana disse: “Vem para cá, eu te 
ensino”. Dando a maior força pra mim. Me 
ajudou.”   
 
  
 
 
- Olha, eu participei uma vez (de uma 
reunião), logo na primeira semana que eu 
estava lá. Eu não gostei, não gostei de como 
eles (coordenadores) explanaram, como eles 
explicaram o projeto. Eles fizeram uma 
reunião para os educadores. Para todos (...). 
Era uma reunião pedagógica (...).  Na 
verdade eu não era apresentada para o 
projeto. Eu não fui apresentada para o 
projeto. Não, porque (pausa) Talvez se eu 
tivesse me colocado, eles teriam feito isso. 
 
 

- Uma professora 
novata, mas que 
estava há um pouco 
mais de tempo na 
escola, ofereceu 
ajuda para a docente 
Adriana no primeiro 
dia de trabalho. Esta 
acha que a atitude  
ajudou-a. 
 
 
- Participação da 
docente na primeira 
reunião pedagógica 
da escola: a mesma 
acha que não houve 
uma apresentação 
adequada do projeto 
para ela. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sentiu-se  
 
. feliz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se: 
 
. isolada; 
 
. triste. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ter  recebido 
apoio de uma 
colega de 
trabalho nas 
primeiras 
experiências no 
trabalho com a 
EJA. 
 
 
 
 
- Não ter se 
sentido 
integrada nas 
discussões do 
projeto da 
escola em sua 
primeira reunião 
pedagógica. 
 
 
 
 
 

- Sorriso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Expressões 
faciais  de tristeza 
e lamento;  
 
- cabisbaixa.  
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- Elas (outras professoras) começaram a fazer 
planejamento, não todas, não estou 
generalizando porque eu fiquei apenas com 
duas, depois que eu estava lá, depois que 
comecei a participar. Planejamento das aulas 
(...)  Não tinha esse planejamento. Eles iam 
na aula com um livro, porque eles dão um 
guia. Aí eu falei: “Vocês tem que se 
preparar” Eu que fui sugerindo- (...) Eu 
gostaria que eles (equipe escolar) tivessem 
um guia também porque o livro que eles têm 
é muito desatualizado. Alguém orientando. 
Uma orientação de uma pessoa que tivesse 
experiência, que já tivesse dado aula, uma 
pessoa que desse essa orientação.  

 - Não havia 
planejamento de 
aulas, havia 
utilização de um livro 
oferecido pelo 
Projeto. A Professora 
acha que precisava de 
um guia e uma 
orientação de alguém 
mais experiente para 
auxiliar no seu 
trabalho. 

-Sentiu-se 
perdida 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Por não 
receber 
apoio da 
escola 

- sentiu-se  
 
desorientada. 

- Não ter 
recebido 
orientação da 
escola no 
trabalho com a 
sala de aula. 

- Expressões 
faciais de 
reprovação; 
cabisbaixa; 
pensativa; 
mexendo a cabeça 
negativamente. 
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QUADRO 4: DEPOIMENTO DA PROFESSORA ADRIANA  SOBRE SEU INÍCIO NA EJA COM RELAÇÃO AO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 
 

Depoimento 

 
 

Explicitação dos 
significados 

 
 

Sentimentos 
nomeados 

pelo depoente 

 
 

Situações 
provocadoras 

desses  
sentimentos 

 
 

Emoções/ 
Sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

 
Situações 

provocadoras 
dessas emoções/ 

Sentimentos 
captados pelo 
pesquisador 

 

 
 

Indicadores utilizados 
pelo pesquisador para 

relacioná-los 

- A única coisa que tive (sobre EJA) no curso 
(de Pedagogia) foi ler “A Pedagogia do 
Oprimido” e “Pedagogia da Autonomia”. Era 
na aula de didática que deram. Então li esses 
dois livros, foi a única coisa que li de jovens 
e adultos de Paulo Freire. (...) No curso de 
Pedagogia não tivemos nada para dar aula.  
 
 
 
- Falta um apoio, um subsídio, falta isso. Eu 
não tive. Tenho que falar. E conheço outras 
pessoas que também não tiveram. Há um 
buraco, espaço entre educador e a 
universidade. Eles ficam muito centrados em 
autores lá do passado, histórias da educação e 
esquecem de trazer o que está hoje (...). 
 
  
 
- Eu entrei na Pedagogia para alfabetizar. Pra 
mim não importava quem eu ia alfabetizar. 
Eu entrei porque eu gostava daquilo e eu me 
encontrei realmente lá. Quando eu entrei, 

- A professora não 
teve disciplina ou 
ensinamentos mais 
aprofundados  sobre a 
EJA na Pedagogia. 
 
 
 
 
 
-Acredita que há uma 
lacuna entre o aluno 
de pedagogia e os 
ensinamentos das 
universidades, pois 
são inadequados e  
centrados no passado.  
 
 
 
- A educadora entrou 
na Pedagogia  porque 
gostava  do ensino da 
alfabetização. 

  - Sentiu-se:  
 
 . frustrada; 
 
. triste. 
 
 
 
 
 
-Sentiu-se:  
 
. frustrada; 
 
Preocupada 
 
 
 
 
 
- Sentiu 
 
 entusiasmo. 
 

- Não ter tido 
disciplina ou 
ensinamentos 
voltados para a 
EJA. 
 
 
 
 
 
- Não ter tido 
disciplina ou 
ensinamentos 
voltados para a 
EJA. 
 
 
 
 
 
- Por ter achado 
interessante um 
trabalho sobre 
EJA apresentado 

- Expressões faciais  
de reprovação 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Expressões faciais  
de reprovação/  
 
- olhar para cima, 
pensativa 
 
 
 
 
 
- Mudança de 
expressão facial 
(sorriso); 
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achei que era isso. Quando eu fui perceber 
que eu gostaria de dar aula para jovens e 
adultos foi no quinto semestre, quando teve a 
apresentação de um professor que (pausa) 
Mas tinha um professor de Economia, que 
ele pediu que fizéssemos algumas pesquisas 
sobre, assim: Uns iam estudar a Educação 
Infatil no CEU, outros era “Fund” I, o meu 
foi ONGs, outra ia procurar a EJA, outra, o 
SESI. Entendeu? Então, era um trabalho 
diversificado, não tinha um segmento só. 
Lógico que muitos eu gostei, mas o que mais 
gostei foi que as meninas fizeram um 
trabalho (sobre EJA) muito bonito. (...) Nós 
participamos, teve debate. Eu achei muito 
bacana, porque eles trouxeram depoimentos, 
vídeos (...) 
 
 
 
- Assim como teve Didática para a Educação 
Infantil, tinha que ter tido Didática para 
Jovens e Adultos. Na minha opinião, tinha 
que ter tido! (...) Teria que ter uma disciplina, 
nem que fosse um semestre, voltada para a 
EJA. Não só para a educação infantil, ou 
Fund I ou Fund II... 
 
 
 
 
- Não tinha experiência (a outra professora 
que também trabalhava no projeto). Ela tinha 
um pouco de prática porque já estava um 
tempo lá, mas não tinha teoria porque ainda 

Percebeu que gostaria 
de ensinar jovens e 
adultos somente ao 
final do curso, após 
um trabalho 
solicitado por um 
professor. Depois da 
apresentação e de 
debates, achou o 
trabalho apresentado 
sobre EJA  
interessante.     
 
 
 
 
 
 
 
 
- Acredita ser 
necessário 
ensinamentos de 
Didática para EJA  no 
curso de Pedagogia 
ou de uma disciplina 
voltada para esse tipo 
de ensino. 
 
 
 
- Apesar de não ter 
tido ensinamentos 
aprofundados sobre a 
EJA no curso de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se 
 
preocupada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentiu-se 
  
orgulhosa. 
 

no seu curso e o 
mesmo ter 
suscitado o 
interesse por 
essa modalidade 
de ensino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Por não existir 
disciplina sobre 
EJA na 
Pedagogia. 
 
 
 
 
 
 
- Por considerar 
que possue 
conhecimentos 
gerais para a 
atuação docente. 

-mudança de 
expressão corporal 
(gestos com 
entusiasmo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Olhar para o alto 
(pensativa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Olhar fixo para a 
entrevistadora, 
postura ereta. 
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estava estudando. Então, o que aconteceu: eu 
levei a teoria, algumas coisas que eu tinha 
aprendido tanto no curso de Pedagogia. 
Porque por mais que você não tenha uma 
disciplina para EJA, o que você tem? Você 
tem outros parâmetros, autores, aquele 
trabalho. Então, eu tinha um pouco mais de 
teoria. 
 

Pedagogia, a docente 
ofereceu ajuda teórica  
a outra professora. 
Ela acredita que 
outros ensinamentos 
teóricos também são 
importantes  e podem 
auxiliar no trabalho 
com essa modalidade 
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QUADRO 5: DEPOIMENTO DA PROFESSORA ADRIANA  SOBRE SEU INÍCIO NA EJA COM RELAÇÃO ÀS 
QUESTÕES DESTACADAS POR ELA/ NÃO PREVISTAS PELO PESQUISADOR 

 
 

 
 
 

Depoimento 

 
 

Explicitação dos 
significados 

 
 

Sentimentos 
nomeados 

pelo depoente 

 
 

Situações 
provocadoras 

desses  
sentimentos 

 
 

Emoções/ 
Sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

Situações 
provocadoras 

dessas 
emoções/ 

Sentimentos 
captados pelo 
pesquisador 

 

 
 

Indicadores utilizados 
pelo pesquisador para 

relacioná-los 

- (...) Eu nunca trabalhei na área da 
Educação, eu trabalhei muitos anos na área 
de limpezas, eu nunca trabalhei na área de 
educação(...) Entendeu? Então, nesse 
período, eu trabalhei 22 anos nesse ramo, aí 
quando surgiu a oportunidade de fazer um 
curso numa universidade, eu procurei fazer 
Pedagogia.  
 
 - Assim, na verdade, eu sempre tive vontade 
de fazer Pedagogia. Mas eu me identificava 
em ensinar crianças. Eu falava: “Eu quero 
alfabetizar”. Eu sempre tive essa vontade, 
então, quando surgiu o momento, eu logo 
ingressei na faculdade. Mas, assim, foi uma... 
Não foi uma coisa: “Me programei pra 
fazer”. Aconteceu”. Naturalmente. 
 
 
 
- Bom, eu busco na Internet (conhecimentos 
para trabalhar com seus aluno da EJA), eu 
tiro vários textos, inclusive eu tiro muitos 

- Adriana trabalhou 
por 22 anos  na área 
de limpeza. Quando 
surgiu a oportunidade 
de estudar, foi fazer 
Pedagogia. 
 
 
 
- A docente sempre 
quis estudar 
Pedagogia, pois se 
identificava em 
ensinar crianças e 
quando surgiu a 
oportunidade pode 
fazer o curso. 
 
 
 
- A docente busca 
assuntos, para suas 
aulas com a EJA, na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu  
medo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Considerar 
que o 
conteúdo 

- Sentiu-se  
 
feliz. 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se: 
 
entusiasmada 
 
. feliz 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se:  
 
insegura. 

- Por ter 
entrado no 
curso de 
Pedagogia. 
 
 
 
 
- Ao relatar os 
motivos que a 
levaram a 
estudar 
Pedagogia. 
 
 
 
 
 
 
 
- Não ter 
certeza sobre a 
adequação do 

- Sorriso. 
 
 
 
 
 
 
 
- Expressão facial de 
entusiasmo e 
felicidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Expressão facial de 
dúvida (com muitas 
pausas ao falar, olhar 
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resumos de autores (...). Eu também tenho 
medo de procurar porque nem tudo que está 
na Internet é verdade absoluta. Você fica 
meio com medo porque nem tudo que está lá 
você pode dizer que: “Ah, eu vou levar 
aquilo para meu aluno  ele vai aprender.” 
Então, o que eu faço? Eu pego tudo aquilo 
que peguei na Internet, eu leio, tiro só aquilo 
que eu acho que vai servir, e monto alguma 
coisa, dou ideias(...) 
 
 
- Isso é ponto! Você sai da faculdade, você 
acha que vai dar aula só para “Fund” I e 
“Fund” II. Você não vai dar aula para jovens 
e adultos, entendeu?  Então, o que que 
aconteceu? Eu fiz um curso. Não um 
cursinho pra me preparar, eu fiz  um curso 
para prefeitura para um concurso para “PEB” 
I .Não teve um concurso que aconteceu na 
semana passada? Domingo retrasado!. Então, 
eu fiz o curso três meses. Foi um curso que 
eu aprendi tudo na minha vida!. É lógico, a 
gente não aprende tudo, mas sobre EJA eu li 
coisas que não dá para acreditar!  
 
 
- Quando você entra na prefeitura, no estado, 
eles te oferecem (cursos). Apesar do 
professores que estão na rede falarem que 
não tem, não é verdade. Na verdade, os 
professores são acomodados. Tem formação 
de professor, cursos extras, tem isso, tem 
aquilo. Falta o professor ter compromisso 
com  aquilo. Se você é professor, você tem 

Internet. No entanto, 
essa atitude a deixa 
com medo por ser a 
Internet um lugar 
onde há a 
necessidade de maior 
reflexão sobre seu 
conteúdo.     
 
 
 
 
- Ela acredita que a 
Pedagogia não tem o 
objetivo direcionado 
ao ensino para 
trabalhar na EJA. Em 
um curso extra que 
fez, para um 
concurso, conheceu 
temas sobre a EJA 
que a deixou muito 
satisfeita. 
 
 
 
 
- Acredita que os 
professores são 
acomodados, ou seja, 
deveriam participar 
mais de cursos de 
formação continuada 
oferecidos pelas redes 
de ensino. Pensa que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

procurado na 
Internet,  
para dar aulas 
para seus 
alunos, pode 
não ser o 
mais 
adequado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se: 
 
. satisfeita; 
 
. alegre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se 
descontente 
com os pares. 
 
 
 
 
 

conteúdo 
preparado para 
suas aulas, 
pesquisado na 
Internet.  
 
 
 
 
 
 
 
- Por ter 
conhecido 
mais 
profundamente 
conhecimentos 
sobre a EJA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Por acreditar 
que o 
professor, de 
modo geral, é 
acomodado 
frente à sua 
formação. 
 

para cima, pensativa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Expressão facial de 
alegria, gesticulando 
constantemente; 
postura ereta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Expressões faciais  
de reprovação 
(mexendo 
constantemente com a 
cabeça num 
movimento de 
negação) 
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que gostar. Não tem que ir por ir. Tem que 
gostar de ir além, transpor!  
 
 
-A gente tem que buscar, não é isso? Tá lá na 
Universidade, o curso te ofereceu. Mas você 
acha que você vai ficar só naquilo? Você 
acha que vai ficar só naquilo, naquele texto 
que eles te passarama para explicar?  Não! 
Você tem que ler, procurar outras fontes. Eu 
acho que tem que partir do professor também 
(...). Apesar da faculdade não ter dado esse 
apoio, essa disciplina, eu acho que o 
professor também é falho(...).   

o professor deve 
gostar da profissão.  
 
 
- Segundo a docente, 
ainda que o curso de 
Pedagogia não 
ofereça formação 
suficiente, cabe ao 
aluno/professor 
buscar novos 
conhecimentos para 
se aperfeiçoar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Sentiu-se 
orgulhosa. 

 
 
 
 
- Por 
demonstrar 
que percebe a 
necessidade de 
buscar 
conhecimento. 

 
 
 
 
- olhar fixo para a 
entrevistadora 
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QUADRO 6: DEPOIMENTO DA PROFESSORA ALINE  SOBRE SEU INÍCIO NA EJA COM RELAÇÃO AOS 
ALUNOS 

 
 
 

Depoimento 

 
 

Explicitação dos 
significados 

 
 

Sentimentos 
nomeados 

pelo depoente 

 
 

Situações 
provocadoras 

desses  
sentimentos 

 
 

Emoções/ 
Sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

Situações 
provocadoras 

dessas 
emoções/ 

Sentimentos 
captados pelo 
pesquisador 

 

 
 

Indicadores utilizados 
pelo pesquisador para 

relacioná-los 

-O primeiro dia com os alunos foi tranquilo. 
Acho que sou uma pessoa bem sociável. Me 
considero bem aberta. Eu estava super 
ansiosa mas também super animada. Me 
apresentei para eles; já tinha ido uma outra 
vez que a professora deles me levou para 
apresentar, para eles não ficarem chocados 
que ia trocar de professor. Porque é uma 
coisa que choca os alunos; eles estão com 
uma professora e depois troca. Então, alguns 
já me conheciam, outros não (...).  O que me 
ajudou (a ter tranquildade no primeiro dia de 
aula) foi ter tido experiência de 3 meses 
como voluntária.  Essa experiência foi numa 
construtora, me ajudou bastante, era diferente 
a situação porque lá eram 20 homens que 
trabalhavam em obras (...). 
 
 
 
 
 
 
 

- A professora sentiu-
se tranquila no 
primeiro dia de aula 
em relação aos seus 
alunos por três 
motivos: por 
considerar-se 
sociável; porque já 
tinha sido 
apresentada à classe 
anteriormente; 
porque teve uma 
experiência de três 
meses como 
voluntária  com 
ensino de adultos. 
  
 
 
 
 
 
 
 

- Sentiu-se: 
 
. ansiosa; 
 
 
 
 
. animada; 
 
. tranquila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pelo 
primeiro dia 
de aula; 
 
 
 
 
- Considerar-
se como uma 
pessoa 
sociável; 
-já ter sido 
apresentada 
para os 
alunos, não 
somente no 
início das 
aulas; 
-ter tido 
experiência 
como 
voluntária 
com ensino 
de adultos. 

- Sentiu-se: 
 
. ansiosa; 
 
 
 
 
.  alegre; 
 
entusiasmada 
 
. segura; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Por se tratar 
do primeiro 
dia de aula. 
 
 
 
 
- Ter 
experimentado 
um primeiro 
dia de aula 
agradável e de 
acordo com as 
expectativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sorriso tenso num 
primeiro momento; 
 
 
 
 
 
- forma de expressar 
na fala e nos gestos: 
relatando sua 
experiência com 
entusiasmo; 
 
- sorriso constante; 
 
- postura ereta.  
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- Eles (alunos) estavam tranquilos também 
porque eu tinha substituído essa professora 
antiga uma vez, então eles já me conheciam. 
Quando eu cheguei, eles já sabiam quem era 
eu. Os outros (alunos novos) não estavam 
tranquilos.  Estavam ansiosos porque eles 
vem procurar a EJA pensando naqueles 
padrões  da instituição escola, eles já vem 
pensando uma coisa. Mas com uma conversa, 
eles vão ficando mais a vontade. Mas à 
princípio, eles ficam nervosos. Depois de 
uma ou duas horas, eles vão ficando à 
vontade (...). Nem para mim, nem para eles 
(Não foi um grande choque). 
 
 
 
 
 
 
- Então, vou dar um exemplo da turma da 
minha sala. Tem uma aluna de 51 anos, ela é 
uma pessoa bem difícil. Quando ela chegou 
na escola ela falava para mim que era uma 
pessoa depressiva. Só que ao longo do tempo 
eu fui percebendo que ela era muito carente, 
não que meus outros alunos não sejam. Aí, 
ela faz tudo para me chamar atenção: as 
vezes ela é agressiva, contesta o que eu digo, 
eu falo uma coisa para a sala ela fala que está 
errado. A patroa é uma pessoa que influencia 
muito na vida dela. Porque o importante para 
a patroa dela não é que ela vá para a escola 
(...) Isso me afeta no ponto que atrapalha 

 
- A docente relata que 
os alguns alunos 
igualmente ficaram 
tranquilos no 
primeiro dia de aula 
pois já a conheciam. 
Porém, os alunos  
novos estavam tensos 
por trazerem consigo 
ideias sobre 
instituição escolar. A 
professora conta, no 
entanto, que os 
mesmos foram 
acalmando-se com o 
tempo, depois de 
algumas conversas.  
 
 
 
-  Existe uma aluna 
em uma das classes 
da educadora que está 
apresentando 
problemas de 
comportamento, 
como por exemplo, 
contradizê-la a todo o 
momento.  Segundo 
ela, isso afeta a aula. 
Aline teve a 
oportunidade de 
compartilhar com a 
equipe escolar nas 

 
Sentiu-se 
 
 Segura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se: 
 
. irritada; 
 
. com raiva; 
 
 
 
 
 
. acolhida; 
 
. segura 
 

 
- Ao relatar 
sua 
experiência 
positiva ao 
conseguir 
acalmar os 
alunos que 
estavam mais 
tensos no 
primeiro dia 
de aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Devido a um 
de seus alunos 
estar com um 
comportamen-
to que 
considera 
difícil de lidar. 
 
 
 
- Ao receber 
suporte da 
equipe escolar 
naquela 

 
- Postura ereta e 
olhar fixo para o 
entrevistador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Feição expressando 
irritação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
-Expressão facial 
tranquila, com um 
leve sorriso, ao 
mencionar a escola.    

157 



158 
 

minha aula e atrapalha meus outros alunos. 
Isso me afeta bastante. Eu estou lidando com 
isso, dando a atenção que ela precisa, pelo 
menos na sala de aula (...). A minha atitude 
que agora estou tomando, foi inclusive por 
causa do meu grupo (de trabalho) e do 
coordenador porque se eles não estivessem 
aqui para: “Olha, também tenho caso desse 
na sala”, ou “Aconteceu isso, e eu agi assim”. 
O ano passado eu vi uma professora o ano 
inteirinho em conflito com uma aluna. Então, 
eu sei que não é comigo, mas isso até me 
tranquiliza mais, faz eu ter até mais paciência 
com ela. E, por outro lado, tem o 
coordenador que diz que eu não posso perder 
a paciência, não posso ficar brava. 

reuniões pedagógicas 
e isso está ajudando 
para que sua atitude 
em sala, com a aluna, 
melhore. 

 
 

situação. 
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QUADRO 7: DEPOIMENTO DA PROFESSORA ALINE  SOBRE SEU INÍCIO NA EJA COM RELAÇÃO  À 
EQUIPE ESCOLAR 

 
 
 
 

Depoimento 

 
 
 

Explicitação dos 
significados 

 
 

Sentimentos 
nomeados 

pelo depoente 

 
 

Situações 
provocadoras 

desses  
sentimentos 

 
 

Emoções/ 
Sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

Situações 
provocadoras 

dessas 
emoções/ 

Sentimentos 
captados pelo 
pesquisador 

 

 
 

Indicadores utilizados pelo 
pesquisador para 

relacioná-los 

- Isso (reuniões) é bem legal. Como eu disse 
para você, eu estava na parte administrativa 
(antes de trabalhar como professora na 
escola), mas eu vinha na reunião. Então, 
tinha um professor de cada sala e toda 
semana eles traziam alguma coisa, algum 
sucesso, algum insucesso da sala de aula e 
falavam um pouco sobre a semana. E isso era 
muito legal porque tinha o coordenador 
mediando essa situação toda, intervindo 
quando precisava. Então, serviu bastante para 
eu entender esse movimento dentro da sala 
de aula de EJA. Ajudou bastante.   
 
- Eu preparo ( o material para trabalhar com 
os alunos) sozinha. Mas tem o apoio da 
equipe, que são ideias, porque normalmente a 
gente (professores) acaba trabalhando o 
mesmo tema (...) É porque assim a gente 
consegue textos, indicação de textos,  a gente 
vai trocando. Essas discussões são 
fundamentais, se não tivesse seria mais 
difícil. É muito bom ter com quem 
compartilhar 

-Aline considera que 
a oportunidade dada 
pela escola para  
participar das 
reuniões pedagógicas, 
mesmo quando 
trabalhava somente 
na parte 
administrativa, 
ajudou-a muito - 
quando passou a 
exercer a função de 
professora. 
 
- O opoio recebido 
pela professora, da 
equipe escolar, para o 
preparo do material a 
ser trabalhado com os 
alunos é considerado 
por ela importante 
para a efetivação do 
seu trabalho. 
 

  - Sentiu-se:  
 
.alegria; 
 
. acolhida; 
 
. tranquila; 
 
. segura. 
 
 
 
 
- Sentiu-se:  
 
. alegre; 
 
. acolhida; 
 
. tranquila; 
 
. segura. 
 
 

- Ter tido a 
oportunidade 
de participar 
das reuniões 
pedagógicas 
mesmo antes 
de começar a 
trabalhar 
como docente 
na escola. 
 
 
 
- Receber 
suporte da 
equipe 
escolar no 
preparo do 
material 
usado nas 
aulas; 
 
 
 

- Expressões faciais de 
segurança e calma, ao 
relatar a experiência, 
intercaladas com sorrisos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Expressões faciais de 
segurança e calma, ao 
relatar a experiência, 
intercaladas com sorrisos. 
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- Eu acho essencial. Porque os meus alunos, 
o nível da minha sala é muito parecido com o 
de outra pessoa: ela é muito seriada, a 
quantidade, os alunos terem saído do mesmo 
lugar- a maioria dos alunos é nortista, 
nordestina, são trabalhadores. Então, acho 
que é bem próximo e a gente compartilhar o 
que é efetivo, o que não é dentro da sala de 
aula, uma frustração, etc., ajuda bastante. 
(...).  
 
 
-A minha atitude que agora estou tomando 
(em relação a uma aluna que está causando 
problema na classe), foi inclusive por causa 
do meu grupo (colegas/ professores) e do 
coordenador porque se eles não estivessem 
aqui para: “Olha, também tenho um caso 
desse na sala” ou “ Aconteceu isso, e euagi 
assim.”...Então, eu sei que não é só comigo, 
mas isso até me tranquiliza mais, faz eu ter 
até mais paciência com ela (aluna)(...) 

- A docente acredita 
que o 
compartilhamento de 
experiências nas 
reuniões pedagógicas 
entre professores 
ajuda muito no 
trabalho em sala de 
aula. 
 
 
 
- A professora 
percebe que os outros 
professores, assim 
como ela, também 
possuem problemas 
com alunos em 
classe; isso a 
tranquiliza. 

- Sentiu-se:  
 
. alegre; 
 
. acolhida; 
. 
tranquilidade; 
 
. segurança. 
 
 
 
 
- Sentiu-se: 
 
. tranquila; 
 
. segura 

- Poder 
compartilhar 
suas 
experiências 
de trabalho 
com seus 
pares nas 
reuniões 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 - Por saber 
que os 
colegas 
também 
possuem 
problemas 
parecidos em 
classe 
 
 

- Expressões faciais de 
segurança e calma, ao 
relatar a experiência, 
intercaladas com sorrisos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Expressões faciais de 
segurança  e calma 
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QUADRO 8: DEPOIMENTO DA PROFESSORA ALINE  SOBRE SEU INÍCIO NA EJA COM RELAÇÃO AO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 
 
 

Depoimento 

 
 
 

Explicitação dos 
significados 

 
 

Sentimentos 
nomeados 

pelo depoente 

 
 

Situações 
provocadoras 

desses 
sentimentos 

 
 

Emoções/ 
Sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

Situações 
provocadoras 

dessas 
emoções/ 

Sentimentos 
captados pelo 
pesquisador 

 

 
 

Indicadores utilizados 
pelo pesquisador para 

relacioná-los 

- Muito pouco, muito pouco, muito pouco 
mesmo! (estudou sobre a EJA no curso de 
Pedagogia). Eu fico até chateada pelo curso 
de Pedagogia não pegar essa parte. Acho que 
deveria ter um pouco mais sobre EJA. 
Inclusive meus estágios de alfabetização eu 
fiz na EJA. Inclusive eu era a única da sala 
de aula que fazia na EJA, os outros eram 
todos em escolhinha particular, duas em 
escola pública e eu na EJA. Então, não tinha 
nem com quem eu compartilhar meu estágio, 
era mais com o orientador mesmo. 
 
 
 
 
 
- Ajuda, ajuda bastante (Sociologia, 
Psicologia, História da Educação, etc. 
trabalhados na Pedagogia) para a gente 
entender melhor as relações, inclusive meus 
alunos, o comportamento, da onde eles 
vieram, as dificuldades que tiveram, porque 
saíram do Nordeste e vieram para cá.  (...) 

-A docente sente-se 
chateada em relação 
ao curso de 
Pedagogia por este 
abordar pouquíssimo 
assuntos que 
envolvem a EJA, e 
por não ter com quem 
compartilhar 
experiências vividas 
no estágio numa 
escola que oferece a 
EJA.  
 
 
 
 
- Muitas disciplinas 
abordadas no curso 
de Pedagogia 
contribuem com o 
trabalho docente 
segundo Aline, 
contudo, acredita que 

-Sentiu-se  
 
chateada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Não ter 
ensinamento 
sobre EJA na 
Pedagogia e 
não ter com 
quem 
compartilhar 
o assunto.  
 
 

Sentiu-se: 
 
. triste; 
 
. frustrada; 
 
.desanimada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se: 
 
. satisfeita; 
 
 
 
 

- Estudar num 
curso que não 
corresponde às 
suas 
expectativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pelo curso 
ser útil para a 
fomação geral 
do professor. 
 
 
 

- Tom de voz mais 
baixo ao relatar 
experiências vividas 
no curso; 
 
- postura cabisbaixa; 
 
- expressões faciais de 
descontentamento e 
reprovação. 
 
 
 
 
 
 
 
- Ainda com tom de 
voz mais baixo, mas 
mexendo a cabeça em 
sinal de acordo.  
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Acho que falta (temas sobre a EJA). Isso não 
tem na Pedagogia, sinceramente. Eu só 
encontrei porque eu vim no (disse o nome do 
Projeto do qual faz parte) fazer um curso, 
porque participei do projeto, das reuniões, 
porque na Pedagogia mesmo é bem diferente. 
É bem diferente o jeito que você ensina uma 
criança, a forma que você vai trabalhar com 
ela e a forma que você vai trabalhar com o 
adulto. 
 
 
 
 
- (...) Eu fico frustrada na Pedagogia porque 
eu nunca pensei em ser professora de criança, 
nunca!(...) Tem pouquíssimo assunto sobre o 
meio social, ex.: ONGs, comunidades, etc.. 
Então, tudo que eu estudei foi relacionado à 
criança de primeira a quarta série, de quinta a 
nona, agora (...). Pra mim é um curso que 
desanima (...). 
 
 

também há 
necessidade de uma 
disciplina voltada 
para a EJA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A educadora sente-
se frustrada e 
desanimada com a 
Pedagogia por esta 
direcionar seus 
ensinamentos 
somente para o 
trabalho com 
crianças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se 
 
. frustrada; 
 
. desanimada. 
 

desanimada. 
 
.  frustrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sentiu-se: 
 
- frustrada; 
 
-desanimada. 
 
 
 
 
 

- Pelo curso 
não oferecer 
ensinamentos 
voltados para a 
EJA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Por estudar 
num curso que 
não 
corresponde às 
suas 
expectativas 
 
 

- Tom de voz mais 
baixo e expressão 
facial de desacordo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tom de voz mais 
baixo ao relatar 
experiências vividas 
no curso; 
 
- postura  cabisbaixa; 
 
- expressões faciais de 
descontentamento e 
reprovação 
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QUADRO 9: DEPOIMENTO DA PROFESSORA ALINE  SOBRE SEU INÍCIO NA EJA COM RELAÇÃO ÀS 
QUESTÕES DESTACADAS POR ELA/NÃO PREVISTAS PELO PESQUISADOR 

 
 
 

Depoimento 

 
 

Explicitação dos 
significados 

 
 

Sentimentos 
nomeados 

pelo depoente 

 
Situações 

provocadoras 
desses  

sentimentos 

 
Emoções/ 

Sentimentos 
captados pelo 
pesquisador 

Situações 
provocadoras 

dessas 
emoções/ 

Sentimentos 
captados pelo 
pesquisador 

 

 
Indicadores  

utilizados pelo 
pesquisador para 

relacioná-los 

- Primeiro eu pensava numa profissão que me 
desse dinheiro, aí eu pensei em Ciência da 
Computação. Mas aí eu pensei que eu não ia 
ficar satisfeita comigo mesma porque eu 
queria fazer uma coisa que eu fosse 
reconhecida por muitas pessoas que 
precisassem de mim para alguma coisa. Não 
só pelo dinheiro, mas para satisfação pessoal 
mesmo. Pensar em fazer um bem. Foi aí que 
pensei em fazer Pedagogia, para poder atuar 
e me sentir feliz. 
 
 
- Na EJA (o motivo pela escolha), foi no 
começo de 2007 também. Eu fiz um curso de 
Alfabetização de Jovens e Adultos e eu 
gostei muito. Aqui no (disse o nome do local 
do Programa). E eu gostei muito  da filosofia 
Paulo Freire, da proposta da EJA, me 
interessei bastante (...). E o que eu mais 
gostei foi (pausa).  Até pela filosofia de 
Paulo Freire de trabalhar com a realidade dos 
adultos (...). 
  

- A primeira escolha 
profissional da 
educadora foi Ciência 
da Computação por 
considerar mais 
lucrativa. Mas mudou 
a opinão para a 
Pedagogia por achar 
que faria o bem e isso 
poderia fazê-la feliz.  
 
 
 
- A motivação para 
trabalhar na EJA 
ocorreu como fruto 
de um curso que a 
professora fez onde 
teve vários 
ensinamentos sobre 
esta modalidade.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sentiu-se 
 
feliz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se 
 
entusiasmada 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ao relatar o 
motivo da 
escolha pela 
carreira no 
magistério. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Aor conhecer 
mais 
profudamente 
alguns 
ensinamentos 
sobre Paulo 
Freire e a EJA. 
 
 
 
 

- Sorriso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sorriso; 
 
- tom de voz alto; 
 
- gestilacução com 
empolgação. 
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- Tudo isso contribui (para se trabalhar com a 
EJA). Foi o que eu falei para você, tudo 
contribui: um pouquinho das aulas (de um 
curso que fez sobre a EJA), um pouquinho 
das reuniões, daquele curso de formação de 
professores... Da Pedagogia acho que nada. 
Isso tudo ajudou bastante.  
 
 
 
 
 

- A professora 
considera que toda 
experiência que teve 
em cursos e nas 
reuniões pedagógicas 
contribui para sua 
atuação profissional. 
Contudo, não pensa o 
mesmo sobre o curso 
de Pedagogia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sentiu-se: 
 
. satisfeita; 
  
. orgulhosa; 
 
 
 
 
. chateada. 
 
 

- Perceber que 
toda a 
experiência 
vivida na 
educação 
contribui para 
sua atuação; 
 
 
- considerar 
que o curso de 
Pedagogia não 
ajuda na 
atuação 
profissional 
como deveria. 

- Tom de voz 
firme; 
 
- sorriso, 
descontração nos 
movimentos 
corporais. 
 
 
- Expressão facial e 
movimentos com a 
cabeça de 
reprovação. 
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QUADRO 10: DEPOIMENTO DO PROFESSOR RIVALDO SOBRE SEU INÍCIO NA EJA COM RELAÇÃO AOS 
ALUNOS 

 
 
 

Depoimento 

 
 

Explicitação dos 
significados 

 
 

Sentimentos 
nomeados 

pelo depoente 

 
Situações 

provocadoras 
desses  

sentimentos 

 
Emoções/ 

Sentimentos 
captados pelo 
pesquisador 

Situações 
provocadoras 

dessas emoções/ 
Sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

 

 
Indicadores utilizados 
pelo pesquisador para 

relacioná-los 

- Está sendo complicado (o início na EJA).  
Complicado por conta da estrutura de 
trabalho, não do Projeto em si. Mas dos 
núcleos em que estou atendendo os 
adolescentes porque, como eu disse, são 
adolescentes que estão em liberdade 
assistida(...)  Agora é que consegui conversar 
com a coordenadora de lá (do prédio onde 
funcionam as aulas) que tivesse uma sala 
adequada, porque as expectativas deles é que 
tivessem muitos alunos. E aí, o espaço 
disponível era meio aberto, próximo à 
recepção, circulavam muitas pessoas, e tal. 
Nesse dia (primeiro dia de aula com alunos 
da EJA), o máximo que consegui fazer com 
eles foi apresentar minha proposta. O que 
senti de pronto foi que minha proposta não 
era a melhor, que não era adequada (...). Sim 
(percebeu isso pela expressão dos alunos) 
(...) Não (expressaram verbalmente) porque 
não se colocam. É difícil você extrair alguma 
coisa deles. E foi justamente por isso que 
minha proposta se mostrou inadequada 
porque (pausa). O que eu queria? Eu queria 
partir da história de vida. Meu primeiro 

- Para o professor, 
seu início na EJA está 
sendo difícil por três 
motivos. Primeiro, 
por causa do alunado 
que é diferenciado, 
Segundo devido a 
estrutura física onde 
ocorrem as aulas que 
é considerada 
inadequada pelo 
educador, 
atrapalhando o 
andamento da aula. 
Terceiro, o professor 
percebeu que ao 
apresentar sua  
proposta de ensino 
aos educandos, não 
houve uma resposta 
satisfatória dos 
mesmos; queria partir 
da “história de vida” 
deles, porém, tinham 
dificuldade em se 

- Sentiu-se 
 
frustrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ao perceber 
que a 
estrutura 
escolar era 
inadequada e 
por seus  
alunos não 
apresentarem
uma reação 
desejada pelo 
professor 
quando este 
apresentou 
sua proposta 
de ensino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sentiu-se:  
 
. frustrado; 
 
. desanimado. 
 
 
 
 
 
 
 
. seguro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- O primeiro dia 
de aula ter sido 
diferente do que 
gostaria tanto 
com relação ao 
aspecto físico do 
estabelecimento, 
quanto à aula 
propriamente 
dita. 
 
 
- Ao entender 
que aquela 
situação 
precisaria ser 
mudada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Expressão 
facial/corporal de 
discordância e 
lamento (sempre 
fixando o olhar para 
um copo que 
segurava). 
 
 
 
 
 
- Tom de voz firme. 
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pensamento foi: “Vou ter que reformular 
tudo.” (...) Eu cheguei a perguntar para eles 
(sobre meu planejamento) e alguns deles 
falaram: “Tudo bem”. Mas eu vi que o tudo 
bem deles não era verdadeiro, era um “tudo 
bem” meio desinteressado (...). Num 
primeiro momento foi confuso, frustrante, 
mas eu meio que já sabia que poderia 
acontecer isso. Já sabia que os meninos 
poderiam não reagir muito bem à ideia. De 
certo modo, já fui pensando numa nova 
proposta (...) não me preocupei mais em 
explicar tão profundamente o que eu queria 
com a proposta (...).  
 
- (...) Já tem uma estrutura melhor (em outros 
prédios que também ensina outros alunos 
para o mesmo projeto). A primeira aula foi 
com um menino (...) (num outro prédio) Eu 
me apresentei e falei o que eu pretendia fazer 
(apresentou-se da mesma forma que se 
apresentou para os outros alunos). Não senti 
muita diferença também (na reação, assim 
como nos outros educandos). Acho que é 
difícil pegar num primeiro momento (...) 
 
 
 
 
- (...) De um lado é interessante porque você 
pode dar atenção mais individualizada, mas 
tem coisa que esses meninos precisam que é 
de começar a dar significado para o mundo, 
que podem se expressar com o corpo, que 
podem pintar. E a interação é algo que é 

expressar. Viu a 
necessidade de alterar 
essa proposta.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Em outro prédio, 
com outra turma de 
EJA, a estrutura física 
foi melhor, contudo, 
o único aluno da sala 
teve a mesma reação 
que os outros alunos 
no primeiro contato 
com o professor.  
 
 
 
 
 
- O educador 
considera importante  
a interação entre 
alunos no processo de 
ensino-aprendizagem, 
mas com apenas um 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se  
 
 frustrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se:  
 
decepcionado 
 
. desanimado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Por seu aluno 
também não 
responder 
positivamente 
frente à sua 
proposta de 
ensino. 
 
 
 
 
 
 
 
-Ter em 
algumas de suas 
classes, somente 
um aluno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Olhar fixo para o 
copo que segurava, 
intercalado com 
olhares de lamento 
para a entrevistadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- olhar fixo para o 
copo que segurava 
(tom de voz mais 
baixo, gestos 
negativos com a 
cabeça); 
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muito importante para isso no meu ponto de 
vista. E com uma pessoa fica difícil para 
você conseguir quebrar alguns bloqueios. 
Não sei, acho que ainda preciso desenvolver 
técnicas para isso, para que eu possa fazer 
isso com uma pessoa individualmente.   
(...)Eu pensava em turmas         e não num 
aluno particular. (...) Então pra mim é algo 
completamente novo e não tão empolgante 
assim, mas, enfim, também pode ser uma 
experiência interessante.  

 

aluno, fica mais 
difícil. No entanto, 
para ele, as aulas 
individuais também 
podem ser 
interessantes   
 
 
 

. interessado. 
 
 
 
 
 
 
 

- por se tratar de 
uma situação 
diferenciada 

- olhar para o alto, 
pensativo. 
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QUADRO 11: DEPOIMENTO DO PROFESSOR RIVALDO SOBRE SEU INÍCIO NA EJA COM RELAÇÃO À 
EQUIPE ESCOLAR 

 
 
 
 

Depoimento 

 
 

Explicação dos 
significados 

 
 

Sentimentos 
nomeados 

pelo depoente 

 
 

Situações 
provocadoras 

desses  
sentimentos 

Emoções/ 
Sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

Situações 
provocadoras 

dessas emoções/ 
Sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

 

 
Indicadores 

utilizados pelo 
pesquisador para 

relacioná-los 

- Sim. (sempre traz as experiências para 
discutir nas reuniões pedagógicas.) (...) A 
gente primeiro teve duas semanas de 
planejamento, de preparo, de estudo, e tal. 
(antes do início das aulas propriamente dito). 
(...) Trouxe (a questão do problema do 
espaço físico da sala dse aula, para a reunião 
pedagógica).  
 
 
 
 
- Sim. (o programa tem a preocupação em 
estar sempre interagindo com o professor) 
 
 
 
 
 
 
 
- Então, não tive tempo, na verdade (de trazer 
para a discussão da reunião pedagógica o 
problema sobre dar atividades para apenas 
um aluno, e não para grupos), porque na 

- Teve reuniões de 
planejamento no 
início do ano. Sempre 
que possível o 
professor apresenta 
suas dúvidas na 
reunião pedagógica. 
 
 
 
 
 
- A coordenação 
pedagógica preocupa-
se em interagir com 
os professores. 
 
 
 
 
 
- Ainda que não tenha 
tido tempo de falar 
com a equipe escolar 
sobre suas dúvidas a 

  - Sentiu-se:   
 
. seguro; 
 
. tranqüilo; 
 
. acolhido. 
 
 
 
 
- Sentiu-se:   
 
. seguro; 
 
. tranqüilo. 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se: 
 
. seguro; 
 

- Perceber que 
pode contar com 
a equipe escolar 
para discutir 
sobre uma 
dúvida sobre a 
realização de 
seu trabalho.  
 
 
 
- Perceber que 
pode contar com 
a equipe escolar 
para discutir 
sobre uma 
dúvida sobre a 
realização de 
seu trabalho. 
 
 
- Perceber que 
pode contar com 
a equipe escolar 
para discutir 

- Expressão facial 
de tranquilidade 
(alternando o olhar 
ora para o objeto 
que segurava, ora 
para a 
entrevistadora) 
 
 
 
 
- Expressão facial 
de tranquilidade 
(alternando o olhar 
ora para o objeto 
que segurava, ora 
para a 
entrevistadora) 
 
 
 
- Expressão facial 
de tranquilidade 
(alternando o olhar 
ora para o objeto 
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sexta passada, eu cheguei e a reunião já havia 
começado e a gente tinha a demanda da 
leitura de um texto, e tal. Acabou que não 
deu tempo de fazer essa troca nessa última 
sexta. Mas nesta sexta, eu pretendo falar com 
o pessoal sobre isso. 
 
 
 
- O encontro com a equipe aqui foi muito 
interessante porque ela é super aberta, um 
pessoal que está disposto a ajudar um ao 
outro, ouve o que você tem a dizer, também 
dá sugestões. Eu acho que a equipe é bastante 
produtiva nesse sentido 

respeito das 
atividades para aula 
individual, o 
professor  irá fazê-lo 
em uma outra 
oportunidade. 
 
 
 
- Considera que a 
equipe escolar 
frequentemente 
oferece apoio com 
relação ao trabalho 
do professor.  

-tranquilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se:  
 
. seguro; 
 
. tranqüilo. 

sobre uma 
dúvida sobre a 
realização de 
seu trabalho. 
 
 
 
 
 
- Perceber que 
pode contar com 
a equipe escolar 
para discutir 
sobre uma 
dúvida sobre a 
realização de 
seu trabalho. 

que segurava, ora 
para a 
entrevistadora) 
 
 
 
 
 
 
- Expressão facial 
de tranquilidade 
(alternando o olhar 
ora para o objeto 
que segurava, ora 
para a 
entrevistadora) 
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QUADRO 12: DEPOIMENTO DO PROFESSOR RIVALDO SOBRE SEU INÍCIO NA EJA COM RELAÇÃO AO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 
 
 

Depoimento 

 
 

Explicação dos 
significados 

 
 

Sentimentos 
nomeados 

pelo depoente 

 
Situações 

provocadoras 
desses  

sentimentos 

 
Emoções/ 

Sentimentos 
captados pelo 
pesquisador 

Situações 
provocadoras 

dessas emoções/ 
Sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

 

I 
ndicadores utilizados 
pelo pesquisador para 

relacioná-los 

- Não tem! Não tem nada sobre EJA! (no 
curso de Pedagogia) pelo menos por 
enquanto. Eu acho que não tem até o fim do 
curso, pelo que vi na grade. Se passar, vai ser 
assim, uma pincelada, ou algum professor 
que tenha interesse em falar sobre isso. Mas 
me parece que a ideia básica é de que não há 
necessidade de se falar sobre EJA. Parece 
que você tratando de alfabetização em geral, 
alfabetização da criança, você meio que por 
tabela já está tratando de EJA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Acho que Pedagogia é uma área muito 
interessante e muito complicada pelo mesmo 
motivo, porque ela abrange muitas áreas do 
conhecimento. Você tem que transitar por 
várias áreas do conhecimento. E aí você tem 

- O professor coloca 
que não há 
ensinamentos sobre a 
EJA em seu curso de 
Pedagogia e 
acrescenta ainda que 
parece que não há 
preocupação quanto à 
esse aspecto pois, 
para o curso, o 
ensinamento da 
alfabetização de 
crianças já seria 
suficiente para 
compreender o 
processo de 
alfabetização de 
adultos. 
 
 
- O docente considera 
a área da Pedagogia 
muito interessante 
por abranger diversas 
áreas do 

  - Sentiu-se   
 
incomodado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se 
 
  
entusiasmado 
 

- Por perceber 
que seu curso de 
Pedagogia 
restringe os 
ensinamentos 
para assuntos 
voltados às 
crianças e não 
aos jovens e 
adultos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Considerar a 
Pedagogia uma 
área que 
abrange uma 
grande 

- Expressão 
constante de 
reprovação com a 
cabeça (olhar fixo 
para o copo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mudança de 
expressão facial 
acentuada: de 
reprovação para 
sorriso e 
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um tempo pequeno num curso de quatro 
anos, onde você tem quatro horas de aula por 
dia e você tem que dar conta de uma série de 
conteúdos ditos essenciais para  a formação 
do pedagogo. E aí você tem que privilegiar 
coisas, né? Você vê que muitas coisas que a 
gente aprende (na Pedagogia) em Filosofia, 
Psicologia, você vê que a gente está fazendo 
um estudo superfcial daquele autor ou 
daquele corrente filosófica, daquela 
abordagem psicológica.Então, que esse fato 
de você ter que transitar por diferentes áreas 
ao mesmo tempo que é legal porque você tem 
contato com um universo bastante amplo, 
você também fica num ponto raso daquilo. E 
ai vai depender do aluno, e muito, ter que se 
aprofundar nesse assunto. Porque “eles” 
(professores do curso de Pedagogia) te 
indicam o que existe, mas “eles” te dão uma 
pincelada daquilo. Então, você vai atrás. Se 
você se aprofunda, legal!  Se não, você vai 
ficar com aquele “basicão” ali. (...)Não tem 
outra forma (o professor tem que se 
aprofundar, não pode ficar dependende 
somente do que aprendeu no curso de 
Pedagogia 
 
 
 
 
 
- Eu acho que quando você fala de disciplina 
(pausa).  Como agora, nós estamos tendo 
uma disciplina “Alfabetização e letramento”, 
eu acho que deveria estar no currículo dessa 

conhecimento, 
porém, devido ao 
curto período de 
duração do curso, 
acha necessário o 
aluno privilegiar 
alguns desses 
ensinamentos. 
Mesmo que a 
Pedagogia ofereça a 
oportunidade de se 
ter contato com uma 
variedade de 
conhecimentos como 
Filosofia, Psicologia, 
etc. , ela também os 
oferece de modo 
superficial. Dessa 
forma, para o 
docente, cabem aos 
alunos se 
aprofundarem nesse 
conhecimento para 
que não fiquem só 
com um ensino 
básico 
 
 
 
 
 
- Segundo Rivaldo, 
ao se ensinar 
disciplinas que 
envolvam a 

 
 
 
 
 
 
 
. orgulhoso; 
 
. grato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se  
 
preocupado. 
 

variedade de 
conheciemntos.  
 
 
 
 
 
- Por seu curso 
Magistério ter 
lhe oferecido 
elementos de 
formação que 
contribuem no 
trabalho com a 
EJA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Por perceber 
que temas sobre 
aprendizagem 
no curso focam 

concordância com a 
cabeça (a partir daqui 
deixou o copo e 
passou a olhar para a 
entrevistadora). 
 
 
- Tom da voz  e olhar 
mais firmes e diretos 
para a entrevistada, 
com sorriso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- expressão facial de 
preocupação. 
 
 

171 



172 
 

disciplina uma discussão sobre jovens e 
adultos . Porque por mais que as abordagens 
de alfabetização, silábica, fonética, método 
misto, método indutivo, método dedutivo, 
enfim, todos esses métodos possam ser 
aplicados para os adultos, o sujeito adulto é 
diferente da criança. 
 
 
- É, acho que sim. (que a teoria é tão boa 
quanto à prática).  Muito embora eu também 
ache que se você é uma pessoa que tem a 
perspectiva de ser um profissional que é 
pesquisador, você também pode fazer da sua 
prática também seu objeto de pesquisa. Mas 
é claro que se você já tem uma introdução 
sobre esse tema, você já pode realizar essa 
pesquisa, sua prática, de um modo mais bem 
ancorado.E sabendo mais ou menos por onde 
caminhar, não precisa começar 
completamente do zero, tateando no escuro e 
dai descobrir o interruptor primeiro, começar 
a ir atrás de alguma coisa. Mas eu... Então, o 
que tem me auxiliado o curso de Pedagogia? 
De um lado um maior aprofundamento em 
alguns autores que eu já tinha estudado no 
Magistério, depois estudei também ao longo 
da vida, mas que a Pedagogia agora está me 
trazendo a necessidade de me aprofundar 
mais nesse estudo. Outra coisa que acho 
interessante também é a troca com esse 
pessoal mais jovem que está chegando agora, 
que está se formando, e tal, que também me 
ajuda muito a flexibilizar-me no sentido 
daquela dificuldade (referida no início da 

aprendizagem de 
crianças no curso de 
Pedagogia, deve-se 
ampliar a discussão 
para a aprendizagem 
de jovens e adutlos.   
 
 
 
- Para o educador a 
prática é tão boa 
quanto  a teoria. Para 
ele, o curso de 
Pedagogia oferece 
caminhos para o 
aluno/professsor em 
sua prática mas 
também para um 
aprofundamento 
teórico. Com isso, o 
aluno não precisa 
“partir do zero” para  
este  
aprofundamento. 
Assim, Rivaldo 
considera que a 
Pedagogia o ajuda 
nesse sentido e 
também no aspecto 
de conhecer outras 
pessoas, outros 
alunos com vivencias 
diferentes que 
possibilitam ampliar 
seu olhar sobre sua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se 
 
alegre. 
 
 

somente o 
ensino de 
crianças. 
 
 
 
 
 
 
- Ao contar um 
aspecto que 
considera 
positivo, do 
curso de 
Pedagogia, para 
sua formação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Expressão facial de 
alegria em todo este 
relato. 
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entrevista). Então pra mim, conviver com 
esse pessoal tem sido bastante interessante no 
sentido de ver que as pessoas também estão 
ali, estão se dedicando, estão fazendo o que 
podem, alcançam o que podem alcançar, 
ninguém é obrigado a nada. A pessoa pode 
acreditar em X, Y, Z, isso não impede que ela 
seja uma boa profissional, enfim. Então, 
nesse sentido está me ajudando bastante. 
 
 

atuação na prática de 
sala de aula.     
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QUADRO 13: DEPOIMENTO DO PROFESSOR RIVALDO SOBRE SEU INÍCIO NA EJA COM RELAÇÃO ÀS 
QUESTÕES DESTACADAS POR ELE/NÃO PREVISTAS PELO PESQUISADOR 

 
 
 
 

Depoimento 

 
 

Explicitação dos 
significados 

 
 

Sentimentos 
nomeados 

pelo depoente 

 
 

Situações 
provocadoras 

desses  
sentimentos 

 
 

Emoções/ 
Sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

Situações 
provocadoras 

dessas emoções/ 
Sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

 

 
 

Indicadores 
utilizados pelo 

pesquisador para 
relacioná-los 

- Então, quando entrei no curso Magistério, o 
CEFAM, eu estava sem muita perspectiva. O 
que me chamou atenção na escola num 
primeiro momento, não era nem a 
perspectiva de ser professor, muito embora 
eu já tivesse tido muitas experiências com 
isso porque quando eu era criança, eu 
ensinava minha avó, que tinha aprendido a 
ler e escrever sozinha, e ela queria saber 
mais, então, quando entrei na escola ela me 
pediu para ensinar. E eu tinha uma amigo 
também, que me pediu aulas particulares de 
matemática, a mãe dele me pagava. Mas 
nunca pensei em ser professor, nunca foi um 
sonho. Quando eu era criança, eu sonhava em 
ser engenheiro eletrônico. (...) Eu tinha 
quinze anos (quando entrou no CEFAM). E 
ai, o que me chamou a atenção no magistério: 
Primeiro, era uma escola que tinham muitas 
mulheres. Isso foi um ponto passivo, um 
ponto chave. Outra coisa, quando o professor 
foi a presentar  a proposta, ele dizia que tinha 
um ensino diferenciado, atividades extra-
curriculares, e tal. Eu fiz o CEFAM e a gente 
ficava o dia inteiro na escola. Isso me 

- O professor conta 
que logo quando 
entrou no curso 
CEFAM, nunca tinha 
pensado em seguir a 
carreira do 
magistério, ainda que 
tivesse tido uma 
experiência de 
ensinar a avó e os 
amigos quando 
criança. Mas com o 
tempo passou  a se 
interessar pelo curso 
pois ele oferecia 
muitos elementos em 
sua proposta que 
agradaram o docente. 
Ele conta ainda que o 
fato de ficar o dia 
inteiro na escola o 
assustou no começo, 
mas depois gostou 
por achar interessante 
a variedade de 

  - Sentiu-se  
 
. orgulhoso; 
 
. feliz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Por ter 
experenciado 
uma boa 
formação no 
Magistério e por 
ter,  a partir 
desse curso, se 
interessado pela 
carreira.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Postura ereta e 
olhar fixo para e 
entrevistadora, 
sorriso.  
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assustou um pouco, ficar o dia inteiro na 
escola porque, imagina, no ensino público, eu 
ficava 4 horas quando muito. Mas ele disse 
que parte do dia teríamos aulas teoricas e 
parte teríamos aulas diferentes, com 
dinâmicas, enfim, ai, achei aquilo 
interessante. Então tinham: as meninas, a 
pedagogia diferenciada e tinha a bolsa. Esta 
também era uma oportunidade vantajosa 
porque onde já se viu no Brasil você perder 
uma oportunidade, eu ganhar para estudar no 
ensino médio. Eu achava que não poderia 
perder aquela oportunidade E a questão das 
viagens também, que eram estudos de meio... 
Mas aí, acabei me interessando pelo fato de 
descobrir todo alcance daquela função. Até 
que ponto eu poderia atingir no mundo, na 
minha vida, na vida das pessoas,  realizando 
aquela profissão. Isso, de certo modo, foi 
uma certa inocência, eu avalio hoje. Comecei 
a ver que não era bem assim sempre... Que as 
coisas são construídas historicamente (...). 
 
 
- Olha, a partir dessa experiência que eu tive 
trabalhando em Osasco, antes mesmo disso, a 
própria formação no curso Magistério já deu 
muita indicação de como trabalhar com 
jovens e adultos (...). Não tinha conteúdo 
específico (sobre EJA no curso), mas a 
própria formação que a gente tinha. Porque 
era uma coisa tão orgânica, a teoria e a 
prática, a forma como era trabalhado com a 
gente, a metodologia de trabalho, a gente 
tinha uma escola auto-gestionária, enfim, a 

atividades 
desenvolvidas. 
Percebeu que deveria 
continuar no curso e 
não poderia perder 
aquela oportunidade. 
O interesse pela 
carreira surgiu neste 
curso quando 
começou a perceber 
algumas 
particularidades que 
achou interessante.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-O docente acredita 
que uma experiência 
profissional num 
projeto em Osasco, 
bem como os 
ensinamentos obtidos 
no curso Magistério, 
ofereceram 
contribuições para o 
entendimento de 
como trabalhar com a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se: 
 
. feliz; 
 
. orgulhoso. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Por seu curso 
Magistério, bem 
como uma 
participação em 
um projeto, 
terem lhe 
proporcionado 
uma boa 
experiência para 
o trabalho na 
EJA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Tom da voz e 
olhar mais firmes 
e diretos para a 
entrevistada, com 
sorriso. 
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gente tinha assembléias para discutir os 
problemas, a gente desenvolvia projetos de 
estudo e aplicava oficina com nossos colegas 
(...). Então, tudo aquilo, já indicava pra gente 
como trabalhar (...). 
 
 
 
 
 
 
- Acho que a maior parte disso (de considerar 
ter uma boa desenvoltura no início do 
trabalho com a EJA) vem de minha formação 
no curso Magistério. Acho que outra coisa 
que é importante também é da minha 
experiência por ter lidado com diferentes 
situações, com diferentes faixas etárias, em 
diferentes locais de trabalho, com estruturas 
boas, ruins, ótimas, péssimas.  
 
 
 
 

EJA. Ainda que no 
curso Magistério não 
tenha tido um ensino 
direcionado à 
modalidade EJA, 
seus ensinamentos 
ajudaram-lhe muito 
nesse sentido. 
 
 
 
- Rivaldo atribui sua 
boa desenvoltura em 
lidar com a EJA não 
somente ao que 
aprendeu no 
Magistério, 
mas inclusive por ter 
tido uma grande 
variedade de 
experiência na 
carreira. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se: 
 
. feliz; 
 
. orgulhoso; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Por seu curso 
Magistério, bem 
como sua 
experiência 
profissional, 
terem lhe 
proporcionado 
uma boa 
experiência na 
EJA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Tom da voz e 
olhar mais firmes 
e diretos para a 
entrevistada, com 
sorriso. 
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QUADRO 14: DEPOIMENTO DA PROFESSORA EMÍLIA SOBRE SEU INÍCIO NA EJA COM RELAÇÃO AOS 
ALUNOS 

 
 
 
 

Depoimento 

 
 
 

Explicitação dos 
significados 

 
 

Sentimentos 
nomeados 

pelo depoente 

 
 

Situações 
provocadoras 

desses 
sentimentos 

 
 

Emoções/ 
Sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

 
Situações 

provocadoras 
dessas emoções/ 

Sentimentos 
captados pelo 
pesquisador 

 

 
 

Indicadores utilizados 
pelo pesquisador para 

relacioná-los 

- (A classe) É bem heterogênea e tem em 
média 20 alunos. Tem senhores com mais de 
80 anos! Até tem um casal muito simpático 
no terceiro “A”, eles vêm juntos para a aula, 
são muito esforçados, super interessados, 
nossa!  
Ah, eu percebi que eles tinham muita 
expectativa, né? Em relação a (pausa) em 
receber algum tipo de conhecimento, 
melhorar a situação deles. Eu percebo que é 
outra maneira de ver a (pausa). Os objetivos 
deles com a escola são bem diferentes em 
relação ao (ensino) regular. Então eu achei 
que eu ia ter um retorno muito melhor. 
 
 
 
-No início eles ficaram bem contidos (pausa). 
Bem diferente. Inclusive o Regular também. 
Os primeiros dias de aula uma tranquilidade, 
mas depois que eles vão se soltando, se 
revelando (risos) 
 
 

- Emilia conta que 
sua classe é bastante 
heterogênea. Para ela, 
seus alunos 
demonstram muitas 
expectativas frente ao 
curso, são muito 
esforçados e têm 
objetivos diferentes 
se comparados com 
alunos do Ensino 
Regular.   
 
 
 
 
 
- Para ela, as aulas 
são mais tranquilas 
nos primeiros dias, 
pois os alunos se 
sentem menos a 
vontade. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sentiu-se 
 
entusiasmada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se 
 
entusiasmada 
 
 
 
 

- Ao descrever 
as características 
da classe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ao descrever 
as características 
da classe.  
 
 
 
 

- Sorriso e 
gesticulando 
bastante, com 
entusiasmo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sorriso e 
gesticulando 
bastante, com 
entusiasmo.  
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- Eu percebi muita confiança por parte deles 
(no primiro dia de aula), a gente conversava 
bastante também. Todas as atividades que 
fazíamos, fazíamos juntos, nós fazíamos as 
leituras juntos. Então eu percebi que eles 
estavam me vendo com alguém que queria 
ajudá-los. Então, isso é gratificante para a 
gente, né? Enquanto que no Regular é bem 
diferente. Nossa! Eles não tem muito 
interesse, o motivo de eles irem na escola é 
completamente diferente. Então o trabalho é 
muito mais difícil (...). É bem mais fácil 
(trabalhar com adultos). Apesar das 
dificuldades. O que incentiva a gente é que 
eles são muito esforçados. Tem as exceções, 
é claro! 
 
 
 
 

 
- A professora 
considera que o 
primeiro dia de aula 
na EJA não 
apresentou 
dificuldades. Para ela 
é um tipo de ensino 
mais fácil se 
comparado com o 
Regular. Acha mais 
fácil trabalhar com 
adutos, do que 
crianças e 
adolescentes, pois são 
mais interessados e 
esforçados.  
 
 
 

 
- Sentiu-se:  
 
. gratificada; 
 
 
 
 
 
. incentivada. 

 
- Por 
considerar 
que os alunos 
perceberam 
que ela 
poderia 
contribuir; 
 
- por notar os 
esforços dos 
alunos. 

 
Sentiu-se: 
 
- alegre; 
 
- tranqüila; 
 
 
 
 
 
 
 
. ansiosa. 
 
 

 
- Por perceber 
que seu trabalho 
com a EJA seria 
mais tranquilo 
do que o 
trabalho com o 
ensino regular 
pois há 
empenho dos 
alunos. 
 
 
- Por possuir 
exectativas 
sobre a classe 
quanto ao 
comportamento. 

 
- Sorriso constante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- olhar para cima 
(pensativa), sorriso 
contido. 
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QUADRO 15: DEPOIMENTO DA PROFESSORA EMILIA  SOBRE SEU INÍCIO NA EJA COM RELAÇÃO À 
EQUIPE ESCOLAR 

 
 
 
 

Depoimento 

 
 
 

Explicitação dos 
significados 

 
 

Sentimentos 
nomeados 

pelo depoente 

 
 

Situações 
provocadoras 

desses  
sentimentos 

 
Emoções/ 

Sentimentos 
captados pelo 
pesquisador 

 
Situações 

provocadoras 
dessas 

emoções/ 
Sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

 

 
Indicadores 

utilizados pelo 
pesquisador para 

relacioná-los 

- Nós tivemos a reunião pedagógica para 
fazer o planejamento primeiro. (no início do 
ano, antes de começarem as aulas). Nós 
temos reuniões das 17h35minh até as 19 h. 
De segunda a quinta.  De terça e quarta a 
gente discute experiências e segunda e quinta 
é a coordenadora quem decide a pauta. 
 
 
 
 
- Tem. (muita troca entre os professores). Por 
exemplo, no caso da professora de História, 
nós vamos fazer esse projetinho que também 
é relacionado com o folclore (...). Eu achei 
que aqui tem mais entrosamento e liberdade 
para fazer esses projetinhos (do que nas 
outras escolas) 
 
 
 
 
 

- A docente não só 
teve uma reunião 
antes do início das 
aulas, como tem 
regularmente. 
 
 
 
 
 
 
- Há muita troca de 
experiências entre os 
professores da escola. 
Segundo a professora 
tem mais 
entrosamento do que 
em outras escolas 
onde já trabalhou.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sente-se: 
 
- tranquila; 
 
-orgulhosa. 
 
 
 
 
 
 
Sente-se: 
 
entusiasmada; 
 
. orgulhosa. 
 
 
 
 
 
 
 

- Ter reuniões 
pedagógicas 
com 
freqüência. 
 
 
 
 
 
 
 
- Considerar 
que há mais 
troca de 
experiências 
entre os 
professores 
dessa escola 
do que os 
docentes de 
outras escolas. 
 
 

- Expressão facial 
de calma; 
 
- enfática ao falar 
da frequência com 
que as reuniões 
ocorrem. 
 
 
 
 
- Entusiasmo na 
voz. 
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- Isso ajuda, claro! (a troca entre colegas). 
Inclusive não só no EJA, mas no regular, em 
relação às disciplinas, os professores são 
também unidos. Se eu tenho algum problema 
com indisciplina de aluno, a gente entra num 
acordo para poder ajudar um ao outro (...). 
Acho muito importante! (a troca entre os 
professores) 
 

- A educadora acha 
que a troca de 
experiência existe na 
escola como um todo, 
tornando a equipe 
muito unida. 

- Sente-se: 
 
. orgulhosa. 

- Por achar que 
toda a equipe 
escolar é unida 
no trabalho.  

- Entusiasmo na 
voz nos gestos.  
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QUADRO 16: DEPOIMENTO DA PROFESSORA EMILIA  SOBRE SEU INÍCIO NA EJA COM RELAÇÃO AO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 
 
 

Depoimento 

 
 
 

Explicitação dos 
significados 

 
 

Sentimentos 
nomeados 

pelo depoente 

 
 

Situações 
provocadoras 

desses  
sentimentos 

 
 

Emoções/ 
Sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

Situações 
provocadoras 

dessas emoções/ 
Sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

 

 
 

Indicadores 
utilizados pelo 

pesquisador para 
relacioná-los 

- Olha, eu achei que esse curso. (pausa). 
Achei muito teórico. É mais para quem tem 
intenção de concorrer a um cargo de 
coodenador pedagógico porque para a minha 
prática (pausa). É mais para quem quer 
supervisão, coordenação pedagógica.   
 
 
 
- Não, não tinha nada, nada, nada.(sobre a 
EJA) Falando sobre EJA, nada. Bem teórico 
na Filosofia, História da Educação. Mas para 
a prática nada. Com relação à aplicação na 
sala de aula, nada. 
 
 
 
- Acho que para a prática do professor, não. 
(o curso não é bom) Mais uma formação 
geral. Mais conhecimento com relção à 
Filosofia da Educação, História da Educação. 
Inclusive até tinham professores que 
estimulavam muito a gente. Tanto é que tinha 
uma professora que não achava que a gente 
tinha o hábito da leitura. Então, ela pediu 

- A docente considera 
que há muitos 
ensinamentos 
teóricos no curso e 
que seus alunos 
buscam apenas o 
diploma. 
 
 
- Ela acha que não há 
ensinamentos 
direcionados para a 
prática na EJA. 
 
 
 
 
- A educadora 
acredita que o curso 
não seja bom para a 
prática do professor, 
mas sim para a 
formação de 
conhecimentos  sobre 
a teoria educacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Sentiu-se 
 
 desanimada.  
 
 
 
 
 
- Sentiu-se 
 
 desanimada.  
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se 
 
satisfeita.  
 
 
 
 
 

- Por considerar 
o curso 
excessivamente 
voltado para 
ensinamentos 
teóricos.  
 
 
 
- Por não ter 
ensinamentos 
voltados para a 
EJA no curso de 
Pedagogia. 
 
 
 
- Por considerar 
receber um 
adequado 
ensinamento 
sobre a teoria 
educacional.  
 
 

- Cabisbaixa; 
 
- tom de voz baixo; 
 
- expressões faciais 
de reprovação. 
 
 
 
- expressões faciais 
de reprovação. 
 
 
 
 
 
 
- Mexendo a cabeça 
em concordância;  
 
- tom de voz mais 
alto. 
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para cada um de nós lermos um livro e 
depois a gente fazia uma roda de discussão 
sobre qualquer livro. E ai, a prova que ela 
deu a gente poderia fazer um texto em casa e 
depois entregar para ela. E era sobre o que 
era a Filosofia da Educação, sobre a 
aplicação da Filosofia da Educação. Então eu 
escrevi. E ai, depois desse dia, ela me olhava. 
Porque foi muito bom este texto (...)  
 
 
- Acho que eu já esperava que ia ser muito 
teórico. Tanto é que a maioria do pessoal visa 
apenas o certificado, né? Para concorrer a um 
cargo de coordenador e de supervisor 
principalmente. E eu gostava muito de fazer 
as leituras, os trabalhos. Então, os trabalhos 
eram a maioria em equipe, então eu era 
sempre que liderava. Até teve um dia de 
prova que eu me atrasei, até esqueci que ia 
ter  prova. O pessoal estava desesperado e eu 
tranquila. Esqueci que ia ter prova aquele dia, 
sobre aquele texto. Ai eu falei: Vamos fazer 
ai”. Num instantinho nós fizemos em grupo, 
eu entreguei. O pessoal não está muito 
interessado em ter algum tipo de 
conhecimento daquilo, é mais o certificado. 
Pelo menos foi o que deu para perceber. 
Tanto é que eles ficavam sempre alí na 
espera que eu tomasse alguma iniciativa.. (...) 
Nossa, essencial! (ter disciplina sobre a EJA)  
 
- (Na Pedagogia) deveria ter mais sugestões 
de prática na sala de aula. Mais troca de 
experiência também. Nossa, é essencial! 

Uma professora do 
curso achava que esse 
tipo de ensinamento 
era importante e 
estimulava os alunos 
nesse sentido. 
Quando um trabalho 
foi solicitado por ela, 
Emilia saiu-se muito 
bem. 
 
- A professora já 
esperava que o curso 
ia ser mais voltado 
para a teoria. Em sua 
opinião, os alunos, de 
forma geral, 
escolhem este curso 
apenas visando o 
certificado. Mas ela 
gostava dos 
ensinamentos 
teóricos, ainda que 
faltassem os 
ensinamentos para a 
prática. Ela era líder 
de um dos grupos de 
estudo do curso.  
Considera essencial 
que os cursos 
ofereçam disciplinas 
sobre a EJA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sentiu-se: 
 
. orgulhosa; 
 
. alegre. 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se 
 
envergonhada 
 
 
 
 
 
. orgulhosa; 
 
entusiasmada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Por ter 
realizado 
um bom 
trabalho no 
curso e por ter 
sido líder de 
grupo.  
 
 
 
 
- Por seus 
colegas de 
classe 
objetivarem 
apenas o 
diploma. 
 
 
- Por gostar dos 
ensinamentos 
teóricos do 
curso e se sair 
bem nas 
atividades. 

- Tom de voz mais 
alto;   
 
- olhar firme e fixo 
para a 
entrevistadora; 
 
- sorriso 
 
 
 
- Mexendo a cabeça 
em discordância e 
cabisbaixa. 
 
 
 
 
 
- olhar fixo  para a 
entrevistadora 
expressando 
entusiasmo. 
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QUADRO 17: DEPOIMENTO DA PROFESSORA EMILIA SOBRE SEU INÍCIO NA EJA COM RELAÇÃO ÀS 
QUESTÕES DESTACADAS POR ELA/ NÃO PREVISTAS PELO PESQUISADOR 

 
 
 
 

Depoimento 

 
 
 

Explicitação dos 
significados 

 
 

Sentimentos 
nomeados 

pelo depoente 

 
 

Situações 
provocadoras 

desses  
sentimentos 

 
 

Emoções/ 
Sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

Situações 
provocadoras 

dessas emoções/ 
Sentimentos 

captados pelo 
pesquisador 

 

 
 

Indicadores 
utilizados pelo 

pesquisador para 
relacioná-los 

- Ah! Sempre quis! (trabalhar no magistério). 
Quanto à EJA, são adultos, mais tranquilo de 
trabalhar com eles. Apesar das dificuldades 
deles, mas eu vejo muito mais esforço por 
parte deles, né Enquanto que o regular 
(pausa) Nossa, é muito difícil trabalhar com 
adolescente! . Nossa,  ainda mais em final de 
carreira, estou cansada. (risos) Exige um 
desgste muito grande, não é?  
 
 
 
-Os (pontos) negativos o nome já está 
dizendo “EJA”. Conciliar jovens e adultos no 
mesmo ambiente é muito difícil. Acho isso 
um ponto negativo, tanto é que estou tendo 
um problema, não só eu, mas quase todos os 
professores lá no quarto ano porque tem 
alunos que estão voltando para a escola 
porque necessitam, que precisam do 
certificado, mas que também não querem 
estudar. E, durante as aulas, ele conversam 
demais, brincam demais, e os mais velhos, 
mais interessados, ficam prejudicados. As 
vezes sai até discussão na sala. 

- Emília sempre teve 
o desejo de ser 
professora. Quanto à 
EJA, escolheu por 
considerar mais fácil 
que o Ensino 
Regular, que 
considera difícil 
devido aos alunos 
adolescentes. 
 
 
- A educadora acha 
que um ponto 
negativo da EJA é 
agrupar jovens e 
adultos na mesma 
classe devido aos 
problemas que isso 
gera por causa da 
diferença de 
comportamento.   
 
 
 

  - Sentiu-se: 
 
. feliz; 
 
 
. triste. 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se: 
 
.  triste; 
 
 
 
 
 
- preocupada. 
 
 
 
 

- Ao relatar a 
escolha na 
carreira; 
 
 
- ao falar de 
alunos 
adolescentes. 
 
 
 
 
- Por vivenciar 
problemas em 
sala devido às 
diferenças entre 
jovens e adultos; 
 
 
 
- por perceber 
que o 
comportamento 
de alguns jovens 
atrapalha a aula. 

- Sorriso 
 
 
 
 
- olhar pensativo, 
cabisbaixa 
 
 
 
 
 
- Mexer a cabeça 
constante em 
discordância 
(lamento).  
 
 
 
 
- olhar para um 
único ponto, 
pensativa 
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- Acho que (ter uma proposta curricular 
pronta vinda da Coordenadoria Municipal) 
tem o lado positivo e o negativo porque tem 
expectativas que são interessantes. Até estou 
trabalhando com eles a aplicação da 
tecnologia, o que seria da vida da gente sem a 
tecnologia, o que tem a ver a tecnologia com 
a Ciência., etc. Mas por outro lado poderia 
ter um pouquinho mais de liberdade. 
 
 
 
- Muita coisa (que contribui com o trabalho 
na EJA) eu associo com o meu 
conhecimento. E também com relação à 
experiência deles. Por exemplo, tem um 
aluno que já trabalhou como padeiro, então, 
quando falamos sobre o processo de 
fermentação, realizado pelas leveduras, ela já 
me explicou todo o processo de produção do 
pão. Mas o porquê isso acontece ele não 
sabia. Então aí, eu mostrei as fotos das 
leveduras... 
 
 
- Uma contribuição em parte (por ter 
trabalhado no ensino médio e fundamental), 
mas uma dificuldade para eles (alunos da 
EJA) porque eles não gostam que a gente 
especifique demais. As vezes quando tem um 
assunto que eu tenho um maior 
conhecimento, eu procuro especificar porque 
aquilo acontece, então acho que eles (pausa). 
Principlamente à termos científicos, eles 

 
- Ela pensa que uma 
proposta curricular já 
pronta  ao mesmo 
tempo que apresenta 
boas propostas, pode 
ser ruim por tirar a 
liberdade da atuação 
docente.  
 
 
 
 
- A experiência 
profissional da 
professora e a 
experiência de vida 
do alunado 
contribuem com o 
trabalho em classe, 
segundo a 
professora..  
 
 
 
 
- A docente percebeu 
na prática em sala 
que o modo de 
ensinar alunos da 
EJA era diferente do 
ensinar alunos do 
ensino regular. 

 
- Sentiu-se: 
 
. desanimada; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sentiu-se: 
 
. animada; 
 
. feliz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- sentiu-se  
 
orgulhosa. 
 
 
 
 
 
 

 
- Por  entender 
que as propostas 
prontas inibem o 
trabalho do 
educador.   
 
 
 
 
 
 
 
- Por perceber 
que tanto seus 
conhecimentos 
quanto os dos 
educandos são 
fatores que 
ajudam na 
atuação. 
 
 
 
 
 
- Por perceber 
um modo 
particular de 
aprendizado 
seus alunos da 
EJA. 

 
- olhar para o 
lado, cabisbaixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- mudança na 
expressão- 
sorriso; 
 
- gestos manuais e 
voz descontraídos  
ao explicar uma 
experiência 
específica da sala. 
 
 
 
 
-  Olhar fixo para 
a entrevistadora, 
postura ereta e 
sorriso. 
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acham que estou especificando demais, é 
muito conteúdo para eles, ficam meio 
perdidos. (...) É porque eles já tinham uma 
certa bagagem para poder aprofundar aquele 
assunto. Eu penso assim, quando a gente está 
estudando alguma coisa, a gente quer se 
aprofundar naquilo, a gente está sempre 
questionando. (...) É eu percebi isso, 
principalmente com o terceiro termo. O 
terceiro termo não gosta que a gente 
especifique muito. 
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