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A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um 

sabiá 

mas não pode medir seus encantos. 
A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem 

nos encantos de um sabiá. 

Quem acumula muita informação perde o condão de 

adivinhar: divinare. 
Os sabiás divinam. 

 

 

(Manoel de Barros. Livro sobre nada, p.53) 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema escolhido para a presente monografia é fruto das minhas experiências 

durante o processo de formação inicial na licenciatura em Ciências Sociais  da 

Universidade Federal Fluminense, em duas escolas estaduais – C. E. Manoel de Abreu e 

C. E. Baltazar Bernardino.  

O exercício da docência é muito caro para mim, tendo sempre sido uma meta 

profissional que, inclusive, me fez optar e ingressar no curso de Ciências Sociais. Ao 

longo da minha graduação, muitas possibilidades e caminhos profissionais surgiram 

além da docência, vias que se abriram e foram se sobrepondo à minha vontade inicial, 

sem, contudo, sobrepujá-la ou eliminá-la por completo. 

Paralelo a minha formação em Licenciatura, trabalho há cinco anos em uma 

organização da sociedade civil que desenvolve uma série de projetos e pesquisas no 

conjunto de favelas da Maré, situado entre as vias mais importantes da cidade do Rio de 

Janeiro: Linha Amarela, Avenida Brasil e Linha Vermelha. Atuo nesses territórios como 

pesquisadora de campo, aplicando questionários e entrevistas, em contato direto com os 

moradores, seja nos estabelecimentos comerciais existentes, seja  nas suas residências. 

     

Durante esses cinco anos, apesar de não conhecer propriamente uma pesquisa 

que corrobore este dado, uma questão que sempre me chamou a atenção diz respeito ao 

nível de escolaridade das pessoas, cuja maioria só teve a oportunidade de estudar até o 

5ª ano do Ensino Fundamental. 

Aos poucos fui entendendo a dinâmica daquele local e soube que mais da 

metade da população é composta por migrantes do Norte e Nordeste, regiões que 

segundo Maria Lúcia Vieira, coordenadora de pesquisa e gerente do IBGE, em 

entrevista
1
 sobre o crescimento da taxa de analfabetismo no Brasil, afirma:  

 

“Com a lupa sobre cada região brasileira, o que se observa é que o Nordeste foi o 
principal responsável por elevar a taxa nacional – é onde moram 53,8% de todos os 

analfabetos do país, ou 7,1 milhões. No mesmo período de um ano, a taxa local passou 

de 16,9% para 17,4%. No Centro-Oeste, também houve crescimento, de 6,3% para 
6,7% entre 2011 e 2012. Já no Sudeste, os números estão estagnados, enquanto o 

Norte e o Sul conseguiram manter a redução. O analfabetismo tem endereço no Brasil: 

está concentrado na população mais velha e nordestina”.  

                                                
1 Disponível em: http://veja.abril.com.br/educacao/brasil-ganha-300-000-analfabetos-em-apenas-um-ano/ 

Acessado: 18. Jul.2016 

http://veja.abril.com.br/educacao/brasil-ganha-300-000-analfabetos-em-apenas-um-ano/
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A educação brasileira, segundo relatório parcial divulgado pela Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ocupa a 60ª posição no 

ranking mundial
2
. O relatório aponta ainda que o país  registrou melhoras “notáveis” na 

performance dos adultos na última década. No entanto, chama atenção para o grande 

número de estudantes que abandonam a escola e são afetados pela baixa qualidade do 

ensino ofertado que acaba sendo um dos principais motivos de evasão escolar entre os 

estudantes jovens que não se sentem pertencentes a escolas, mas que em outras palavras 

a rede de ensino não está preparada para lidar com jovens de diferentes origens (sociais, 

étnicas, culturais). 
3
 

 

  A falta de oportunidades de trabalho e o panorama econômico dessas regiões 

provocam historicamente um grande fluxo migratório de nordestinos e nortistas em 

direção aos estados do sudeste do país. Freqüentemente ouvia dos meus entrevistados, 

ao serem perguntados sobre sua escolaridade, diversas justificativas sobre essa situação, 

em geral relacionadas com a necessidade de trabalhar para sobreviver. 

 Quando me deparava com essas falas e justificativas me questionava sobre a 

realidade desses moradores e empreendedores da Maré e sua relação com a escola e a 

educação de modo geral. Aos poucos fui incorporando uma linguagem mais acessível 

junto aos entrevistados, e, em situações que a pessoa alegava baixa escolaridade e/ou 

demonstrava um constrangimento, procurava agir empaticamente, dizendo entender 

essas razões e valorizando o conhecimento adquirido em outros espaços, no dia a dia, 

para além da sala de aula, nas trajetórias de vida que cada um apresentava. Ressaltava 

que o aprendizado e o ensino não são exclusivos da escola e que os espaços de convívio, 

lazer, trabalho são igualmente espaços de aprendizado e palco de experiências variadas, 

vivenciadas por cada um em particular em suas histórias pessoais de vida. Além disso, 

reforçava elementos da vida prática e o conhecimento que somente eles poderiam 

construir, melhor do que qualquer professor ou recém formado que adquiriu muita 

teoria e pouca prática.  

Com essas situações fui aprendendo a perceber como o o entendimento da vida e 

das relações que as pessoas com baixa escolaridade adquirem são diferentes, mas jamais 

as percebendo, de modo algum, como inferiores ou que devessem por isso, serem 

                                                
2 Disponível em: http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-o-60-colocado-em-ranking-

mundial-de-educacao,1686720 Acessado em: 18.Jul.2016 
3 Disponível em: http://revistaeducacao.uol.com.br/formacao-docente/90/artigo232802-1.asp Acessado 

em: 26. Julho.2016 

http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-o-60-colocado-em-ranking-mundial-de-educacao,1686720
http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-o-60-colocado-em-ranking-mundial-de-educacao,1686720
http://revistaeducacao.uol.com.br/formacao-docente/90/artigo232802-1.asp
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subestimadas, por não terem sido apreendidas em salas de aula ou ambientes e 

dispositivos escolares.  

Essa característica do meu trabalho é importante, pois foi uma das fontes de 

inspiração empírica para o convívio e as atividades desenvolvidas junto com os 

educandos da EJA nas duas escolas onde estagiei durante a licenciatura, pessoas que 

possuem realidades, muitas vezes, parecidas ou semelhantes com os moradores da 

Maré.  

Na época dos estágios, eu saía da Maré e ia para a escola acompanhar uma 

querida amiga e professora, Lívia Benkendorf, com quem aprendi muito. Ela 

transbordava habilidade e alegria em ser professora e tinha um evidente cuidado com as 

narrativas apresentadas em salas de aula acerca da realidade, da vida prática, das 

condições de trabalho, lazer e do cotidiano, em geral, que os educandos da EJA traziam 

e que podiam ser muito bem aproveitadas para o exercício dos conteúdos que a 

Sociologia se propõe a trabalhar. Essas práticas e o exercício docente experimentado 

nesses estágios me remetiam ao que Wright Mills, em “A Imaginação Sociológica” 

(1969), dizia a respeito do uso da sociologia como uma forma estratégica do indivíduo  

entender suas ações perante transformações e estruturas sociais. Assim, é o papel  do 

professor possibilitar que os alunos, através de ações didático-pedagógicas,, 

desenvolvam a imaginação sociológica (MILLS, 1969), sejam capazes de desnaturalizar 

a realidade social compreendendo as razões da opressão, dos condicionamentos, 

situando-se  social e historicamente.  

Ao ingressar no Programa de Iniciação a Docência – PIBID-CAPES, no ano de 

2013, sob a coordenação da professora e antropóloga, Renata de Sá Gonçalves, resgatei 

aquela vontade inicial que me motivou a escolher fazer vestibular para Ciências Sociais. 

Os contatos que eu tive durante os estágios, nas mais variadas escolas, trouxeram à tona 

a percepção de que lecionar não depende necessariamente só do querer, e sim de 

entender minimamente o lugar de fala de seu interlocutor e o preparo prático a partir de 

experiências didáticas concretas. Essas ideias foram aparecendo e se fortalecendo, 

inicialmente, no meu processo de formação como estagiária, e depois forma fortalecidas 

como bolsista do programa de iniciação à docência.  

Mesmo tendo outras perspectivas profissionais que foram se abrindo para mim 

durante o curso de Ciências Sociais, recuperei a importância e a responsabilidade do que 

significa ser um educador, ou, melhor dizendo, mediador de saberes, da forma como 

percebi a prática docente em sala de aula.  
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Somos mediadores, no sentindo mais literal da palavra e para exercitar essa 

mediação é indispensável considerar a experiência de vida, tanto dos educando quanto 

do próprio educador. E é a partir dessa perspectiva que eu pretendo nortear o presente 

trabalho de conclusão do curso de Licenciatura em Ciências Sociais.  

Para isso, a fim de elucidar esse processo e desenvolver esta discussão, 

primeiramente, farei um breve resgate do percurso histórico de construção da Educação 

de Jovens e Adultos no Brasil – EJA.  

Em seguida, apresentarei em linhas gerais a introdução da disciplina Sociologia 

no campo escolar, e especialmente, me deterei  na descrição das minhas experiências 

nas duas escolas em que estagiei como licencianda e como bolsista durante minha 

participação no PIBID. Pretendo nessa etapa rememorar algumas experiências vividas 

em salas de aula, particularmente, o  aprendizado na escola Baltazar Bernardino, onde 

pude aproveitar de forma mais ativa e intensa a turma que acompanhei pelo PIBID 

durante seis meses.  

Posteriormente, com  base nas minhas experiências com as turmas da EJA 

abordarei a importância da formação de professores para atuar nesta realidade e com 

este público. Por fim, nas conclusões, retomo algumas  reflexões que nortearam esta 

pesquisa relacionadas ao processo de formação de professores nas disciplinas de 

Pesquisa e Prática de Ensino da licenciatura em Ciências Sociais. A apresentação e 

descrição desses percursos são fundamentais para compreender de que modo a a 

construção da minha identidade como docente. relaciona-se diretamente ao conjunto de 

experiências construídas junto aos alunos da EJA. Especialmente, os relatos das 

histórias pessoais dos estudantes que desejam retomar seus estudos e trazem consigo 

muitas experiências e vivências foram fundamentais para o planejamento e a construção 

das atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula.  

Uma questão que sempre me ocorria ao longo dessas atividades era: em que 

medida a preparação dos futuros  professores de Sociologia não deveria ser repensada 

para incorporar de modo mais efetivo as demandas que a EJA apresenta?  

Minha inserção nesse campo educacional me levou a compreender sua 

importância e os desafios envolvidos  na escolarização desses sujeitos. Assim, para às 

expectativas dos jovens e adultos que decidem voltar a estudar, é necessário uma 

formação sensível às dificuldades encontradas por eles com o objetivo de resgatar 

algum sentido ou “utilidade” da escola em suas vidas.  
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Um caminho que considero válido e produtivo, a partir dessas experiências de 

que discuto no presente trabalho é a abordagem dos diversos saberes e experiências 

substanciais dessas pessoas como ponto de partida e fio condutor do trabalho docente 

para com aqueles que esperam não só a titularidade do Ensino Médio para garantir um 

emprego, mas pretendem, também, ampliar o conhecimento escolar e a retomada desse 

espaço de convívio. 

Proponho com esse trabalho, portanto, lançar algumas reflexões sobre a 

formação inicial em sociologia a partir das vivências que cada estágio me proporcionou. 

Para isto, a estratégia metodológica utilizada é a rememoração do processo
4
, além da 

utilização de registros escritos, material didático utilizado. A relação dialógica 

estabelecida com a professora supervisora tornou meu rito de passagem, como sugerem 

Monteiro (2002) e Handfas, Teixeira (2007), um momento de descentração, privilegiado 

na constituição da profissionalidade, possibilitando reflexões sobre as atividades 

envolvidas e sobre as possibilidades deste campo de atuação.. 

  

                                                
4
 Esse exercício de rememoração parte do pressuposto de que a memória é um fenômeno construído. Tal 

como assinala Michael Pollak (1992) a memória  é seletiva, nem tudo fica gravado ou registrado e as 

preocupações do momento constituem elementos de sua estruturação. 
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CAPÍTULO I: BREVE HISTÓRICO  DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

 

Ao se falar da Educação de Jovens e Adultos (EJA), podemos ter a ideia que 

essa modalidade de ensino seja recente por ter uma nomeação específica. Desse modo, 

procurarei aqui apresentar alguns momentos importantes na trajetória histórica dessa 

modalidade de ensino para propiciar alguns subsídios que permitam compreender 

aspectos  da minha experiência, que serve de material empírico para as reflexões que 

pretendo desenvolver. 

No momento em que se pensa e estuda a trajetória da Educação de Jovens e 

Adultos, no Brasil, é importante entender sua origem, e podemos identificar o início do 

processo de alfabetização dos adultos no Brasil Colônia (1500-1815) através dos 

jesuítas que chegaram em 1549 com o objetivo de cristianizar as populações indígenas 

do território colonial, haja vista que esses missionários se preparavam para viver em 

locais distantes, e assim disseminar a fé católica do mundo.
5
   

Até aqui, entende-se que o motivo inicial para a alfabetização (catequização, 

doutrinação de fé) dos adultos serviu não só para os anseios católicos, mas também para 

o trabalho. Dessa forma, os jesuítas se dedicaram à pregação da fé e ao trabalho 

educativo como forma de submeter os nativos ao seu poder. A catequização tinha como 

argumento e pretexto a salvação das almas para permitir a entrada dos colonizadores. Os 

jesuítas ensinavam as primeiras letras, para em seguida transmitir a doutrina católica e 

os costumes europeus, compreendidos na sociologia como processo de colonização e 

prática etnocêntrica – conceito abordado pela antropologia para se referir a uma cultura 

que se coloca como superior a outra. 

Desde o período colonial, “a Companhia Missionário de Jesus, tinha a função 

básica de catequizar (iniciação da fé) e alfabetizar na língua portuguesa os indígenas 

que viviam na colônia brasileira” 
6
. Com a saída dos jesuítas em 1759, a educação de 

jovens e adultos fica sob a responsabilidade e organização do Império.  

Na época não se tinha preocupação com as classes ditas  “inferiores”, grupos 

menos favoráveis economicamente, e por isso as demandas educacionais eram 

direcionadas à elite e aos grupos que pertenciam a ela, sobretudo aos brancos e homens.  

                                                
5 Disponivel em: http://mestresdahistoria.blogspot.com.br/2011/02/catequizacao-dos-povos-

indigenas.html Acessado em: 28. Julh.2016 
6 Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.38, p.49-59, jun.2010 – ISSN: 1676-2584 – pg.51 

http://mestresdahistoria.blogspot.com.br/2011/02/catequizacao-dos-povos-indigenas.html
http://mestresdahistoria.blogspot.com.br/2011/02/catequizacao-dos-povos-indigenas.html
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Ainda no final do século XIX duas reformas apontaram para a importância da 

educação para jovens e adultos, a primeira de Leôncio de Carvalho, formado em direito 

e deputado da província de São Paulo que deu início legal aos projetos de Rui Barbosa, 

nomeados na época como Reforma do Ensino Secundário e Superior (1882) e Reforma 

do Ensino Primário (1883), Estas  reformas autorizavam o governo a criar leis que 

construíssem cursos primários permitindo e garantindo o acesso de escravos às escolas
7
.  

Apesar dessa iniciativa que assegurava o acesso ao ensino básico, , nessa mesma 

reforma, exista a restrição de voto aos escravos como também para as mulheres.  

Assim, o direito ao voto era apenas para pessoas letradas e com bens e posses, 

contribuindo para um processo de exclusão e discriminação dos analfabetos, o que 

configurava, aos olhos de hoje, uma limitação do exercício democrático brasileiro que, à 

época da República, se concentrava nos grupos dominantes. Vivia-se, portanto, uma 

condição social extremamente desigual e excludente, principalmente, no que diz 

respeito ao acesso de educação primária aos analfabetos.  

Em 1915, a Liga Brasileira contra o Analfabetismo tinha como premissa 

erradicar o número de pessoas iletradas, compreendendo que a falta de alfabetização 

refletia no subdesenvolvimento do Brasil. Iniciando assim um processo de extrema 

discriminação e intolerância a esses grupos pertencentes a camadas populares, buscando 

exterminar esse mal estar que o analfabetismo trazia para a sociedade naquela época.  

Instaurava-se a ideia que o analfabeto era responsável por sua falta de 

conhecimento quanto a ler e escrever, e ele próprio deveria reverter esse processo, e se 

tornar um ser produtivo que diretamente contribuísse para o crescimento do país. 

Paralelo a isso o Brasil estava se desenvolvendo economicamente em torno do sistema 

agrário-exportador. Porém, com a crise cafeeira em 1929, o investimento em exportação 

no Brasil foi deslocado do setor agrário para o industrial, e esse movimento dita novas 

transformações de organização do trabalho; e consequentemente, a educação recebe 

novas propostas e reformas. 

Concomitantemente com essas mudanças na década de 20, a educação também 

ganhou novas formas com o surgimento das ideias da Escola Nova, e adiante com as 

iniciativas da Pedagogia de Paulo Freire articuladas com os movimentos sociais. Por 

                                                
7 Disponível em: 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_b_carlos_leoncio_de_carvalho.htm 

Acessado em: 13/jul 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_b_carlos_leoncio_de_carvalho.htm
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conta do descaso e incompreensão do analfabetismo, o Brasil chegou a alcançar 72% de 

analfabetismo nesta década. 

 Na tentativa de reverter esse quadro de calamidade na educação brasileira, 

lançou-se o Plano Nacional de Educação, em 1934, retomando a necessidade nas 

agendas públicas de priorizar a educação para jovens e adultos. Posteriormente, foram 

criadas iniciativas para fomentar o direito à educação para jovens e adultos, como o 

INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos) que visava instrumentalizar dados 

para fortalecer a importância de investimentos educacionais.  

Porém, apenas em meados de 1940 que a EJA ganhou força como questão 

central da política nacional motivada pela Constituição de 1934, que instituiu 

nacionalmente a obrigatoriedade do ensino primário para todos. Em 1942, criou-se o 

Fundo Nacional de Ensino Primário para fomentar a alfabetização desses adultos.  

Além disso, caminhando para o fim da ditadura Vargas, em meados de 1945, 

inaugurou-se a primeira Campanha de Educação de Adultos, que tinha como proposta 

alfabetização dos adultos analfabetos do país em três meses, oferecimento de um curso 

primário em duas etapas de sete meses, a capacitação profissional e o desenvolvimento 

comunitário. Afirma Jaqueline Ventura sobre este período: 

 

O fim do Estado Novo e a intensificação do capitalismo 
industrial no Brasil impulsionaram as exigências educacionais, 

principalmente no intuito de aumentar o contingente eleitoral e 

de preparar a mão de obra para o mercado industrial em 
expansão. (VENTURA, 2011, p.60). 
 

 

Em âmbito nacional, entre os incentivos  para fomentar ainda mais, a educação 

de adultos, destacam-se: a criação do Fundo Nacional de Ensino Primário (1942), do 

Serviço de Educação de Adultos (1947) e o desenvolvimento de campanhas como a 

Campanha de Educação de Adultos (1947), a Campanha de Educação Rural (1952) e a 

Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo (1958), Campanha de Educação 

Rural (CNER), a Mobilização Nacional contra o Analfabetismo (MNCA) 
8
. 

Reforçando a importância em compreender o analfabetismo, não como uma 

incapacidade, mas fruto de uma desigualdade e que “o problema do analfabetismo não 

                                                
8 Informações tiradas http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ParteI.pdf 
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era o único nem o mais grave da população: as condições de miséria em que vivia o não 

alfabetizado é que deveriam ser problematizadas” (BASTOS, 2005, p.268).  

Com o avanço nas políticas educacionais para adultos, na década de 60 

começam a surgir movimentos de educação popular com grande expressividade e 

auxílio para a população de adultos analfabeta, entre eles destacam-se: o Movimento de 

Cultura Popular de Recife (MCP); a Campanha De Pé no Chão também se Aprender a 

Ler, de Natal; a Campanha de Educação Popular da Paraíba (CEPLAR); o Centro 

Popular de Cultura da UNE (CPC), que atuou em muitos estados; o Movimento de 

Educação de Base (MEB), no meio rural do Nordeste, Centro-Oeste e Norte; e as 

primeiras experiências do Sistema Paulo Freire de Alfabetização, realizadas 

inicialmente no Recife, depois em Angicos, no Rio Grande do Norte, em seguida, 

ampliada no Plano Nacional de Alfabetização, que pretendia alfabetizar cinco milhões 

de jovens e adultos em dois anos (JARDIM, 2012) 

Porém, com a chegada da ditadura militar, em 1964, muitos retrocessos 

aconteceram, pois a sociedade brasileira passava por grandes transformações associadas 

ao processo de industrialização e concentração populacional urbana. Dessa forma, as 

questões voltadas para educação dos adultos, o que tinham avançado antes desse 

período, acabam estagnando e ganhando outra forma que não foi a das melhores, como 

nos mostra Jaqueline Ventura em uma das suas considerações sobre este período: 

 

Na conjuntura 1960-1964, no cerne de uma crise de hegemonia 

da classe dominante e em um momento em que se verificam 
movimentos de ascensão política dos trabalhadores, 

confrontam-se duas concepções de educação de jovens e 

adultos: uma que a percebia como “educação libertadora”, 

como “conscientização” e outra que a entendia como “educação 
funcional”, isto é, como treinamento de mão de obra para torná-

la mais produtiva e útil ao projeto de desenvolvimento nacional 

dependente. (VENTURA, 2011, p.63). 
 

Com o avanço da ditadura, e a necessidade de condicionar os indivíduos  àquele 

regime, concepções conservadoras foram disseminadas sobre o trabalho de 

alfabetização que Paulo Freire tinha proposto antes, uma vez que esse tipo de prática 

poderia despertar um entendimento melhor da realidade pelos indivíduos e isso não 

interessava ao governo militar, que tinha como propósito manter a ordem e silenciar os 

indivíduos, tornando-os acríticos.   
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A tensão da conjuntura 1961-1964 foi decidida com a 

intervenção dos militares apoiados pelas elites civis. Todas as 

manifestações de reformas foram abolidas e colocadas na 
clandestinidade. Entre os movimentos de educação popular, a 

ditadura civil militar permitiu a sobrevivência apenas do MEB, 

sob o custo da ruptura com os compromissos da educação de 
classe que vinha desenvolvendo e da revisão de seus 

pressupostos teóricos e metodológicos, além da sua mudança 

geográfica (deslocamento do Nordeste para a Amazônia). 

Paralelamente, multiplicam-se os movimentos de 
desenvolvimento comunitário e os programas de extensão 

universitária dedicados à educação de jovens e adultos, agora 

ancorados em um projeto político-ideológico completamente 
distinto do proposto no período anterior. (VENTURA, 2011, 

p.66). 
 

Com o período turbulento e caótico da ditadura militar no país, além de muitas 

restrições aos cidadãos, a Educação libertadora que Paulo Freire propunha foi extinta, 

abrindo espaço para o Mobral (Modelo Brasileiro de Alfabetização), que tinha como 

emergência erradicar o analfabetismo sem propor conteúdos ou práticas pedagógicas 

que estimulassem a criticidade desses sujeitos. Foi uma tentativa de legitimar na prática,  

as medidas que o governo estava criando para melhorar o quadro de baixa escolaridade 

no país.  

Essa primeira fase do Mobral durou somente até 1970, quando 

foi reformulado, com estrutura de fundação, e se converteu no 

maior movimento de alfabetização de jovens e adultos já 
realizado no país, com inserção em praticamente todos os 

municípios brasileiros. Além da alfabetização, que 

concretamente representou a certificação de milhares de 

trabalhadores mobilizados para as grandes obras públicas 
(metropolitano em São Paulo e Rio de Janeiro, estradas em todo 

Brasil etc.) e para a construção civil, o Mobral desenvolveu 

também o Programa de Educação Integrada, equivalente às 
quatro primeiras séries do ensino fundamental. (FAVERO, 

2005, p. 25). 
 

 

Apenas com o fim do regime ditatorial é que a EJA veio a ter seu 

reconhecimento e garantias assistidas pela Constituição de 1988, passando a assegurar o 

ensino fundamental, obrigatório e gratuito para aqueles que não tiveram acesso à escola 

na idade regular, inaugurando então um período de luta e direito pela educação 

democrática.   

 

A Constituição Federal de 1988 incorporou elementos 

importantes do campo educacional progressista. Ao legislar 

sobre a educação, mais que consagrá-la como direito social – 
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“direito de todos e dever do Estado e da família [...]” (art.205) –

, estabeleceu a obrigatoriedade de sua oferta independentemente 

da idade das pessoas, elevando a educação de jovens e adultos 
ao mesmo patamar da educação de crianças e adolescentes. 

Além disso, atribui à educação o papel de instrumento 

qualificador para o trabalho e de preparo para o exercício da 
cidadania, diferenciando-a das perspectivas do direito 

individual e da convivência mútua, adotadas em constituições 

anteriores. (VENTURA, 2011, p.75). 
 

 

A partir da década de 1990, com a nova LDB 9394/96, a EJA é favorecida com 

uma seção (seção V – Da Educação de Jovens e Adultos; art.37 e 38) que legalmente 

procurava garantir o direito à educação dos jovens e adultos que antes tiveram seu 

direito a educação negado, seja por motivos de trabalho ou por falta de oportunidade. 

Avançando até os dias de hoje, conforme Fred Jardim (2012) assinala, a temática vem 

sendo discutida a fim de desenvolver mais a ampliação das oportunidades educacionais 

e a qualificação pedagógica de programas de educação de jovens e adultos, evitando 

erros passados de experiências de fracasso e exclusão em que a alfabetização foi 

reduzida a um problema do indivíduo e não um reflexo social. 
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CAPÍTULO II A SOCIOLOGIA NO CAMPO ESCOLAR  

 

A inserção da disciplina de Sociologia na educação básica sofreu várias 

mudanças antes de ser fixada nos currículos oficiais. Apesar de ser um conhecimento 

muito importante para a época, sobretudo por ter acompanhado as mudanças ocorridas 

no país, como a pós-escravidão; consolidação da república, processo modernizador 

proposto por Getúlio Vargas, a ditadura militar e a redemocratização do país, 

efetivamente ela não tinha tanta relevância para as autoridades. 

Alguns autores interpretam essa instabilidade da disciplina por conta dos 

diferentes interesses dos governos na época, ou seja, não era só pelo não conhecimento 

da Sociologia, mas por não achar conveniente estar entre as disciplinas do currículo 

escolar. O educador e especialista em Ensino das Ciências Sociais no Brasil, Amaury 

Moraes, sugere como entendimento a instabilidade da sociologia no currículo, como um 

conhecimento que não tinha tanta legitimidade e por isso precisava buscar mais 

elementos para ser considerado um saber científico. Haja vista que na época e até os 

dias de hoje, o conhecimento sociológico ainda passa por constante busca de 

reconhecimento social  quanto à sua competência diante de outros conhecimentos mais 

valorizados. Muito se confunde a Sociologia como mera reprodução de teorias ou 

debate de ideias e opiniões de senso comum  

A sua implementação como disciplina curricular foi efetivada em 1925, a partir 

da reforma do Ministro Rocha Vaz. A primeira escola a introduzir a Sociologia em sua 

grade curricular foi o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Após três anos a disciplina 

passou a fazer parte de maneira obrigatória das escolas normais em todo Distrito 

Federal, ou seja, no Rio de Janeiro, capital da República, e da cidade de Recife-PE, 

tendo à sua frente Gilberto Freyre e Carneiro Leão (CARVALHO, 2004). Com a 

Reforma Francisco Campos em 1931 a Sociologia foi mantida como disciplina 

obrigatória e de caráter complementar no ensino secundário com o objetivo máximo de 

preparar os alunos para o ingresso ao ensino superior. Essa reforma preconizava o 

caráter científico e formador da educação (SANTOS, 2011). 

Ainda assim, segundo Amaury Moraes, a demanda de professores para ocupar as 

recentes vagas para ministrar aula de Sociologia era precária. Dessa forma, outros 

profissionais foram acionados para dar conta dessa mudança, como médicos, advogados 

e engenheiros para ensinar Sociologia. O autor destaca um fato curioso nesse período 

que se garanta a sociologia na escola: 
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É interessante também notar que essa Reforma (1925), que, 

entre outras providências, institui a obrigatoriedade do ensino 

de Sociologia na escola secundária de então – cursos 
preparatórios e complementares –, foi concebida durante o 

governo talvez mais autoritário da chamada República Velha, o 

de Arthur Bernardes. O mesmo que, logo depois, em 1926, faria 
a reforma da Constituição de 1891, centralizando o poder e 

limitando as garantias e direitos do cidadão (limitação do 

habeas corpus, expulsão de estrangeiros indesejáveis, redução 

de vencimentos de juízes etc.). Foi um governo realizado quase 
que integralmente sob estado de sítio. (MORAES, 2011, p.362) 

 

 

Com a vitória da Revolução de 30 e a criação do Ministério da Educação e da 

Saúde, várias foram as tentativas de legitimar a importância da disciplina Sociologia. 

Mas a trajetória da mesma foi marcada por idas e vindas no currículo ao sabor de   

disputas políticas e pressupostos teóricos. As Reformas Capanema (1942) e a Jarbas 

Passarinho e a vigência da lei nº 5.962, de 1971, que consolidou as diretrizes e bases 

para o ensino de 1º e 2 º graus (MEC, 2010, p.40-41) retira a obrigatoriedade do ensino 

de Sociologia nas escolas de ensino médio, concentrando sua atuação apenas nas 

escolas normais, voltadas para a formação de professores. 

Conforme Moraes, citado por Jardim (2015), 

 

A esta altura, 1942, as Ciências Sociais, em geral, e a 

Sociologia, em particular, ainda não tinham ganhado 

legitimidade para figurar como uma ciência e não se assumiam 
como uma possível alternativa a isso – Literatura –, de modo 

que não cumpriam, de certa forma, os quesitos necessários para 

se enquadrarem no currículo do clássico ou do científico. 
(MORAES, 2011, p.364). 

 

Em 1996, com a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, estabeleceu-se que ao final do Ensino Médio o educando deveria demonstrar 

conhecimentos necessários ao exercício da cidadania.. No entanto,  o veto do sociólogo 

e ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2001, impossibilitou que a Sociologia 

se tornasse obrigatória na educação básica , com a justificativa de que não havia 

profissionais para atender às futuras demandas. Dessa forma, mais uma vez, a disciplina 

ficou numa situação vulnerável, sem ser considerada necessária no quadro de disciplinas 

que eram priorizadas para a educação básica. 

 Contudo, a obrigatoriedade nos  três anos do Ensino Médio, sancionada pela Lei 

no 11.684, de  2 de junho de 2008, resultou de uma série de mobilizações, dentre elas a 

luta  do Sindicato dos Sociólogos de São Paulo que liderou um “movimento de pressão” 
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para garantir a inclusão permanente da Sociologia. A volta da disciplina Sociologia ao 

Ensino Médio fomentou a discussão sobre a formação do professor que iria assumir 

essas vagas garantidas legalmente na Educação Básica, aumentando uma procura maior 

pelo curso de licenciatura nesta área.   

Assim, vários desafios foram lançados no âmbito acadêmico que deveria 

incentivar a formação inicial docente para o Ensino básico, recriando meios/estratégias 

para motivar o futuro profissional que, tradicionalmente  foi educado a entender a 

Sociologia, como um campo de conhecimento prioritariamente voltado para a formação 

do pesquisador e para conquistar uma carreira acadêmica promissora.  

Entretanto, até o presente momento são inúmeros os desafios  para que a 

Sociologia seja efetivamente incorporada nas grades curriculares das escolas do país. 

Segundo várias secretarias de educação, faltam professores devidamente habilitados. Na 

falta destes, professores de outras áreas de ensino e que já lecionam nas escolas e tem 

carga horária disponível, acabam assumindo a disciplina. Além disso, na rede estadual 

do Rio de Janeiro, os professores enfrentam a redução da carga horária levando-os a se 

inserirem em vários espaços escolares para completarem a  carga horária exigida, 

precarizando, ainda mais, a atividade docente.  

Por outro lado, a despeito da vitória simbolizada pela obrigatoriedade no Ensino 

Médio, ainda é necessário construir sua legitimidade social tanto no espaço escolar  

quanto no acadêmico, desconstruindo uma longa tradição universitária que tendeu a 

valorizar a formação no bacharelado em detrimento da licenciatura.  
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CAPÍTULO III EXPERIÊNCIAS COM OS ALUNOS DA EJA E OS 

SIGNIFICADOS DA PRÁTICA  

 

 

Nessa parte do trabalho, pretendo descrever minhas experiências com os 

educandos das duas escolas nas quais  estagiei na modalidade Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), cerne desse trabalho final e inspiradoras de uma série de reflexões a 

respeito das concepções e práticas que envolvem a formação dos professores de 

Sociologia.  

Minha estratégia metodológica foi a de rememorizar momentos marcantes 

vividos em sala de aula, onde conteúdos sociológicos foram discutidos e desconstruídos 

pelos próprios interlocutores. Na primeira escola (Manuel de Abreu) minha passagem 

foi breve e, a meu ver, sem muito aproveitamento no que se refere ao contato com os 

alunos. Na segunda experiência, na escola Baltazar Bernardino pude me envolver com 

as atividades de uma professora, desenvolvendo desde a confecção de apostilas até a 

realização de uma atividade em sala de aula, inspirada no trabalho de Kelly Mota, sobre 

a “História de vida como metodologia de ensino” (2005). A atividade inicialmente 

sugerida por mim tinha a intenção de conhecer mais o educando e a partir disso propor 

conteúdos da sociologia que pudessem se aproximar mais das realidades que eles 

vivem, através da construção e utilização de autorretratos. 

Vale aqui ressaltar que a grade curricular dessa modalidade é diferenciada e se 

desenvolve da seguinte forma: cada Módulo tem duração correspondente a 1 (um) 

semestre letivo, totalizando, para efeito de conclusão do Ensino Médio, 4 (quatro) 

semestres letivos ou 2 (dois) anos. A carga horária diária de aulas, compreendida em 

turnos de 4 horas, será de 4 tempos de 50 minutos de aulas das disciplinas obrigatórias e 

50 minutos para disciplinas optativas e dependência. No mesmo turno são oferecidas 

aulas de Ensino Religioso, Língua Estrangeira optativa e dependência. Estas aulas, de 

50 minutos, acontecem antes de iniciar o turno de aulas da EJA Ensino Médio, ou ao 

final entre um turno e outro
9
. 

 

   

                                                
9 Disponível em http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/manual-eja.pdf  

 

http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/manual-eja.pdf
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3.1.COLÉGIO ESTADUAL MANUEL DE ABREU: descobrindo o universo 

da EJA 
 

Meu segundo estágio de Pesquisa e Prática de Ensino foi realizado na  Colégio 

Estadual Manoel de Abreu, localizado em Icaraí, na cidade de Niterói, no estado do Rio 

de Janeiro. 

Esta escola foi criada na década de 60 e ao longo do tempo foi expandindo suas 

modalidades de ensino até oferecer o Ensino Médio. Atualmente, a escola encontra-se 

em condições físicas bem precárias, salas mal conservadas e carteiras quebradas, 

inadequadas para os estudantes, o que gerava uma série de reclamações e insatisfação 

dos alunos e professores. 

A turma que acompanhei tinha onze alunos em sua maioria trabalhadores. A 

faixa etária era bem diversificada, havendo desde jovens de 17 anos até pessoas com 63 

anos, algumas evidentemente  humildes, esforçadas, repletas de vivências e experiências 

de trabalho para trocar em sala de aula. De modo geral, a turma era composta por 

pessoas pertencentes a uma classe social desprivilegiada – entendida como grupos 

sociais que estão à margem dos seus direitos, não tendo acesso a serviços mínimos 

como saneamento básico, moradia digna, direito à cidade, à cultura e a serviços públicos 

de qualidade. 

Mediante a isso, todo o conteúdo trabalhado em sala era pensado diferente do 

currículo mínimo, respeitando a realidade que esses educandos traziam de experiência 

de vida. Então, eu como estagiária e a professora que eu acompanhava procurávamos 

abordar temas atuais, cotidianos e a partir disso fazíamos a articulação  com propostas 

sociológicas para compreender determinados fenômenos sociais. Lembro-me de uma 

aula marcante, em que o tema era preconceito racial no Brasil considerado por nós 

prioridade para trabalhar com os alunos, mas porque a Lei. 10.639/03 assegurou 

legalmente a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na 

educação básica tendo sido fruto de um expressivo movimento histórico protagonizado 

pelos negros, por uma educação antirracista, como reforça Luiz Fernandes de Oliveira, 

em “Educação Antirracista: tensões e desafios para o ensino de sociologia (2014).” 

A professora, então, propôs que fizéssemos uma roda no final da sala e distribuiu 

folhas com a letra da música “Identidade”, interpretada pelo músico, sambista, Jorge 

Aragão, que trata em um dos trechos do preconceito do dia a dia, instrumentalizado em 

espaços privados, como por exemplo, a função do elevador social, destinado para cargas 
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e funcionários que trabalham com serviços domésticos. Segue o trecho para 

contextualizar essa atividade.   

 

“Elevador é quase um templo 

Exemplo pra minar teu sono 

Sai desse compromisso 

Não vai no de serviço 

Se o social tem dono, não vai... 

 

Quem cede a vez não quer vitória 

Somos herança da memória 

Temos a cor da noite 

Filhos de todo açoite 

Fato real de nossa história”. 

 

Começamos a nos organizar em roda, a professora colocou a música para tocar. 

No início, os alunos ficaram apreensivos, mas, aos poucos cantavam baixinho a música. 

Eu comecei a bater o ritmo do samba na palma da mão para ver se contagiava e 

empolgava os alunos, e pouco a pouco, alguns meio envergonhados e outros mais 

familiarizados com a música, passaram a cantar e prestaram atenção não só no ritmo e 

na canção, mas no próprio contexto que a letra da música abordava.  

Depois de ouvir a música, lemos cada verso e problematizamos as questões 

apresentadas na letra buscando concatená-las com o tema da aula, preconceito no Brasil. 

Como o negro, seja vindo de diferentes partes do continente africano, nos tempos de 

colonização, e que aqui constituíram seus laços e produziram o encontro de etnias 

diferentes conhecido como processo de mestiçagem, ao mesmo tempo em que tem uma 

inserção potente e marcante em nossa história e cultura, são ainda muito atingidos pelo 

preconceito social, principalmente pela discriminação racial.  

Alguns alunos perceberam isso no momento em que receberam a letra e ouviram 

a música, outros não haviam suspeitado que a música retratasse isso. Essa percepção foi 

nitidamente despertada e apontada no trecho “somos herança da memória, filhos de 

todo açoite, fato real de nossa história”, como algo muito importante da condição no 

negro no Brasil, que deveria ser questionado e discutido amplamente, uma vez que a 

contribuição da população negra para a construção da nossa identidade como brasileiros 

precisa ser explicitada e valorizada  
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Um dos alunos participantes da atividade lembrou-se de outra música que diz 

muito sobre a resistência negra e começou a batucar na mesa e cantar a música “300 

anos”,  composta por Paulo César Feital e Altay Veloso: 

 

“Se Zumbi 

Guerreiro-guardião 

Da Senzala Brasil 

Pedisse a coroação 

E por direito o cetro do quilombo 

Que deixou por aqui 

Nossa bandeira era 

Ordem, progresso e perdão...” 

 

Nessa ocasião, a lembrança dele acabou sendo muito oportuna para o debate que 

vinha sendo realizado. Como eu gosto muito de samba e conhecia também a letra, 

houve um momento de empatia com a turma e nós pudemos explorar mais detidamente 

o tema dessa composição que é uma importante homenagem ao povo quilombola e a um 

dos seus maiores líderes, Zumbi dos Palmares, responsável pela resistência desse 

quilombo na época da colonização. Reforçamos o trecho “ordem, progresso e perdão” 

que faz alusão ao lema da bandeira nacional, reconhecendo ainda, graças à poesia, como 

os negros e a sua história nos fazem sentir vergonha da condição  de escravos a que 

foram submetidos nesse período histórico e pela lembrança de práticas tão 

preconceituosas e cruéis que ainda existem e habitam nosso dia a dia no presente.  

Nesse sentido, como conclusão da atividade, a turma afirmou como o brasileiro 

deveria ser consciente que a história de opressão vivenciada pelos negros no Brasil, 

desde a escravidão até os dias de hoje, constitui um erro irreparável e que só poderá ser 

superado, se é que um dia isso possa efetivamente acontecer, através de práticas 

inclusivas em campos diversos de direitos, propagando a noção da importância do 

direito humano de conviver pacificamente em sociedade, tendo sua dignidade respeitada 

e seus direitos de cidadania reconhecidos, garantidos e vivenciados plenamente  

independente de sua etnia ou cor da pele.  

Pois bem, essa atividade foi muito fértil e lembro que foi uma das primeiras 

aulas em que eu estava participando, o que me deixou muito empolgada e inspirada com 

as possibilidades de trabalho abertas junto a esse público de uma faixa etária mais 
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elevada. . Diferente de outras situações e contextos escolares vivenciados anteriormente, 

seja na condição de aluna ou de estagiária, a EJA trazia a possibilidade de uma 

discussão e de reflexões mais maduras e politizadas.  

Ao longo dessa atividade, lembro que a professora começou a instigá-los a falar 

sobre o preconceito e alguns alunos passaram a dar sua opinião e relatar situações em 

que vivenciaram o preconceito racial de alguma forma. Lembro que uma senhora de 

aproximadamente 50 anos, levantou a mão e disse para a professora em tom, digamos, 

menos cordial: “você patricinha, de cabelo liso, nunca vai saber o que é isso”. Na hora 

pensei que estava se referindo a mim, mas era para a professora. Fiquei atônita e 

aliviada por não ser essa pessoa acusada de forma tão direta ou de estar nessa posição 

que foi vista dessa forma, sem nenhuma legitimidade para trocar saberes, sejam 

sociológicos ou do “senso comum”.  

Essa aluna era bem participativa, e depois conversando com a professora, ela 

comentou que em todas as aulas ela fazia intervenções provocativas em relação à 

posição social que a professora assumia. Sempre que tinha brecha questionava a 

professora sobre a falta de propriedade para falar sobre determinado assunto porque não 

vivia nem nunca viveu aquela situação, no mesmo espaço em que eles viviam, “em 

favelas, tendo que trabalhar oito horas por dia em funções desvalorizadas socialmente 

como caixa de supermercado, motoboy, serviços de faxina”.  

Era um discurso que esvaziava um pouco as narrativas que a professora 

trabalhava em sala de aula, mas foi bom eu ter tido contato com esse tipo de atitude e 

situação, pois me trouxe importantes reflexões acerca da prática pedagógica e sobre a 

necessidade de entender a posição e o lugar de origem e de fala do aluno da EJA, que 

retomou os estudos em outro momento da trajetória da vida, e se vê então naquele 

contexto,  sentado na frente de uma jovem professora que vai falar sobre aquilo que eles 

vivem concretamente no seu dia a dia.  

Afinal, quando pensamos em nossas vivências cotidianas, as relações de 

trabalho, com os vizinhos, amigos e família, estamos construindo uma realidade a partir 

dessas representações e de alguma forma quando pensamos sobre isso exercitamos 

nosso olhar sociológico, fazendo conexões entre o cenário social mais amplo e as vidas 

particulares. Como afirma Wright Mills (1969), para podermos “compreender as 

modificações de muitos ambientes pessoais, temos a necessidade de olharmos além 

deles” (MILLS, 1969, p.17). 
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Muitas reflexões  resultaram desta experiência sobre esse saber sociológico que 

adquirimos na Universidade e que não nos prepara para lidar com a realidade dos nossos 

interlocutores que estão nos espaços públicos. A sensação que se tem é a de  que os 

estudantes ficam se questionando constantemente acerca do sentido de estar ali na 

escola, estudando aquelas questões e tendo como professores/as pessoas muitas vezes 

bem mais jovens e de origem social tão diferente da deles, e cabe a nós, professores em 

formação ou já formados, elucidar melhor os propósitos do conhecimento sociológico, 

antes que ele seja tomado como algo óbvio ou inundado pelos diversos “achismos” 

presentes na vida social.  

Aquela situação me fez pensar que  seria importante captar melhor o que a aluna 

entendia por representatividade e lugar de fala, sobre a legitimidade e o direito de falar 

ou não por alguém e, a partir disso, discutir com todos os alunos que as questões 

individuais e as estruturas sociais dão pistas sobre o que a Sociologia se propõe 

investigar e entender. Desse modo, seria uma chance de ampliar a análise, e envolver os 

alunos, aproximar suas inquietações e opiniões dos questionamentos trazidos pela 

Sociologia como, por exemplo, falando das regularidades e padronizações socialmente 

construídas, estimulando que todos  podem e devem participar dessa construção de 

pensamento.  

Assim, o indivíduo que é oriundo desse lugar de fala, pode se sentir mais 

legitimado, mas isso, no entanto, não desautoriza quem tem outras visões, concepções e 

experiências particulares  para trocar, principalmente em sala de aula, onde todos são 

passíveis de ter uma interpretação diferente sobre um determinado fato ou sujeito. 

Seguindo essa possibilidade de mediar os saberes, acredito que essa atitude seria mais 

fértil e produtiva do que o silêncio e a retomada ao tema da aula, sem questionamentos, 

como aconteceu nesse dia.   

Esse evento foi uma espécie de pontapé inicial que me tirou da zona de conforto 

no meu processo de formação e me fez pensar, afinal, como poderíamos mediar essa 

relação entre esses saberes, sem sermos autoritários e, ao mesmo tempo, como 

conseguir nos fazer ser entendidos por esse educando e trabalhar de maneira produtiva 

com os conteúdos e conceitos sociológicos propostos? 

O recurso utilizado para essa aula, a música, funcionou bem para essa turma, 

conseguindo retratar esse tema de forma descontraída. Discutimos o preconceito racial, 

a resistência do negro no Brasil, e ouvimos o que eles achavam sobre o tema. Alguns 

com discursos conformistas, outros mais indignados com o preconceito que sofrem no 
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dia a dia de forma escancarada – lembrando que os educandos da EJA, nessa turma que 

eu participei, eram compostos majoritariamente por negros.   

Outros alunos estenderam a própria compreensão do preconceito para as pessoas 

que têm relações homoafetivas, assim como para relações de classe social, afirmando a 

existência de pessoas que tem poder aquisitivo alto e que "andam de nariz em pé". A 

partir das diversas falas dos alunos, pude perceber que a reflexão acerca do tema da aula 

foi proveitosa, permitindo entender que não só existe preconceito, como cada um de 

nós, mesmo sofrendo preconceitos, praticamos e aplicamos também pré-conceitos aos 

outros e que o mais importante seria identificar esse comportamento social para, a partir 

disso, procurar fazer o movimento contrário, desnaturalizando e estimulando a 

compreensão de que se foi construído socialmente,  não é natural, portanto, sermos 

intolerantes e arrogantes com a diferença do outro.  

Usando essa situação pontual como exemplo, friso a importância de uma 

adequação do tema trabalhado com a realidade social no qual aquele grupo está 

inserido, aproximando os conteúdos às representações concretas, e não abstratas, para 

não incorrer no erro do distanciamento com proposições abstratas ou excessivamente 

teóricas da Sociologia, buscando, pois estratégias de transposição didática, de traduções 

e adaptações que dialoguem com a realidade social do educando.     

Desenvolver a “imaginação sociológica” (MILLS, 1969) em qualquer escola e 

para qualquer grupo é o desafio fundamental que está colocado para esta disciplina 

neste nível de ensino. Portanto, nesse caso, a partir da minha vivência, só reitero o quão 

é importante incorporar práticas que favoreçam o entendimento do educando aos 

conteúdos que a Sociologia se propõe a estudar a partir de temas e recursos pedagógicos 

que se aproximem do universo simbólico e material de vida dos estudantes.  

Essa etapa na escola Manuel de Abreu durou pouco tempo, mas ainda assim 

procurei abordar aqui uma situação marcante em sala de aula para ilustrar esse meu 

questionamento e reflexão além de me ajudar a pensar a relevância do educador em  

saber conduzir o processo educativo segundo um exercício de mediação dos saberes em 

jogo, e o quanto que para que isso realmente aconteça é preciso estar atualizado e atento 

às demandas que cada turma e cada grupo de educandos podem trazer em sala de aula.  
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3.2. COLÉGIO ESTADUAL BALTAZAR BERNARDINO: as Histórias de Vida 

dos educandos da EJA e os novos significados da experiência docente  

                  

No período do meu terceiro estágio quando cursava a disciplina de Pesquisa e 

Prática de Ensino (PPECSIII) priorizei novamente realizá-lo em turmas de EJA. 

Localizei, então, uma escola que tivesse um horário compatível com as minhas 

disponibilidades na época. Desse modo, acabei por entrar em contato com outra 

professora, com quem tive experiências mais aprofundadas nas turmas da noite da 

modalidade de Educação para Jovens e Adultos, na escola Baltazar Bernardino, situada 

no Jardim Icaraí (área revitalizada e nobre de Niterói, município do Rio de Janeiro). 

 Tal localização parece gerar diversos conflitos, uma vez que os alunos que 

freqüentavam esse espaço são oriundos de locais mais afastados e vivem em condições 

e numa realidade muito distinta do bairro onde fica localizada a escola. Essa situação 

faz com que muitos dos alunos sofram formas de preconceito variadas, por serem  

jovens, negros, andarem de boné, num bairro com alta concentração de renda e valores 

hegemônicos conservadores, o que gerou situações de conflitos tanto para os moradores 

daquela região, quanto para quem circulava ali, como os alunos.  

Algumas vezes, observei situações preconceituosas, por parte dos operadores da 

segurança pública quando revistavam os alunos que ficavam conversando do outro lado 

da calçada perto da van que era transformada em barraca de cachorro quente e 

bomboniere, local onde os alunos “marcavam um 10
10

”, se encontrando e conversando 

antes de entrar na escola.  

Constrangimentos que aconteciam à luz do dia ou à noite, sem nenhum pudor ou 

motivo legal que justificasse efetivamente a revista, a não ser a discriminação explícita 

por parte dos agentes policiais. Vale aqui ressaltar, inclusive, que no primeiro dia de 

estágio me deparei com uma abordagem violenta dos alunos sendo revistados pela 

polícia. Era de manhã e quando frequentei as aulas à noite, também presenciei algumas 

vezes esse tipo de atitude. Entre os alunos essa conduta policial irregular já estava de 

certa maneira naturalizada, e confesso que com o passar do tempo esse meu 

estranhamento foi diminuindo, até porque não percebia nenhuma atitude da direção da 

                                                
10  Gíria nativa comumente usada entre os jovens  que significa esperar um tempo, permanecer mais um 

pouco em algum lugar a fim de entreter ou distrair-se com algo.  
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escola ou dos professores contra essa situação. Eu, os professores e a direção da escola, 

fomos tomados também por esses sentimentos – certo conformismo e naturalização -, e 

a necessidade de dar conta das atividades escolares acabavam por contribuir para 

ofuscar ainda mais esse problema.  

Voltando às considerações da minha experiência nessa escola, o terceiro e 

último estágio foi decisivo tendo em vista meu interesse  em desenvolver reflexões para 

o meu trabalho de conclusão do curso. Isto porque  desenvolvemos uma atividade 

didático-pedagógica inspirada no trabalho de Kelly Mota, “História de Vida como 

Metodologia de Ensino” (ano) cujos resultados serão relatados a seguir. Mas antes, 

preciso apresentar um pouco do contexto em que se desenvolveu essa atividade ao 

longo do semestre letivo. 

No início, acompanhei turmas de EJA, pela manhã, tendo trocado depois para o 

turno da noite. Diferentemente do trabalho desenvolvido no Colégio Manuel de Abreu, 

que se vinculava ao estágio obrigatório, essa segunda experiência se deu no âmbito do 

PIBID – Programa de Iniciação à Docência da CAPES
11

 sob a orientação da profa. 

Renata de Sá Gonçalves e supervisão da profa. Lívia Benkendorf . Essas experiências  

se revelaram totalmente distintas. Enquanto na primeira experiência minha relação com 

as atividades docentes se desenvolveu de modo um tanto mais, digamos, burocrático, no 

PIBID eu pude aproveitar melhor todas as etapas para a construção e realização de uma 

aula, desenvolvendo ações como a produção de apostilas e demais materiais didáticos 

com conteúdos que se aproximavam da realidade desses alunos, produção de avaliações 

e utilização de dinâmicas de grupo com uso de materiais como fotografias e filmes, 

procurando envolvê-los mais no tema proposto para cada aula. 

Aliás, é importante aqui mencionar a precariedade do material didático utilizado. 

Existem poucos livros voltados para a Educação de Jovens e Adultos em geral e, no 

caso dessa escola, o que foi disponibilizado estava em quantidade insuficiente. 

Entretanto, para além das questões estruturais, a característica central que particulariza o 

estudante do ramo de ensino mencionado – e que se torna central para pensar a condição 

                                                
11 Programa que promove a inserção dos estudantes em nível superior no contexto das escolas públicas e 

tem por finalidade estimular a valorização do magistério com a integração da educação superior e 

educação básica. Fomentando experiências aos licenciandos no cotidiano escolar para refletir sobre as 

demandas que o ensino aprendizagem traz. Funciona a partir das Instituições de Educação Superior 

interessadas em participar do Pibid e a submissão de seus projetos de iniciação à docência conforme os 

editais de seleção publicados. Pode durar até dois anos e são cinco modalidades de participação 

remuneradas: iniciação à docência, supervisão, coordenação de área, coordenação de área de gestão de 

processos educacionais e coordenação institucional. Ver mais em: http://www.capes.gov.br/educacao-

basica/capespibid/pibid.  

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid
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desses educandos – é, sem dúvida, sua condição de trabalhador, que é evidenciada nos 

relatos que lemos sobre a história de vida dos educandos, da turma 1001, 1º modulo da 

EJA. 

Condições que implicam na sua qualidade de rendimento do estudo – cansaço da 

rotina desgastante e pouco  tempo de dedicação à escola fora de sala de aula, além da 

idade e afastamento temporal da educação formal que exigem estratégias de ensino 

aprendizagem que dialogue com a realidade que esses educandos estão imersos.  

Desse modo, diferente do estudante do Ensino Regular, o aluno da EJA, por 

possuir uma rotina pesada, tem o tempo de dedicação aos estudos limitado ao período 

de presença na escola. A maioria diz não ser possível um momento posterior de revisão 

e fixação dos conteúdos. Para contornar essa situação, a professora Lívia Benkendorf já 

tinha iniciado uma proposta de confeccionar o próprio material didático, a fim de dar 

conta de alguns conteúdos que não eram abordados na apostila e visando o bom 

aproveitamento em sala de aula.  

Desse modo, os alunos recebiam fichas para o registro e o acompanhamento das 

aulas (ANEXO I). Essas fichas eram deixadas com cada aluno, e havia um tempo em 

sala de aula voltado para a resolução de exercícios propostos nessas fichas. Caso não 

conseguissem responder ali, os alunos levavam as fichas para casa e deveriam fazer o 

exercício em prazos negociados em cada ocasião, sendo recolhidas e corrigidas 

posteriormente. Procurava-se assim, estimular a realização de exercícios curtos e 

produção do hábito de estudar em casa. 

Toda aula aproveitávamos bem o tempo, e a professora procurava sempre 

colocar os conceitos principais no quadro para eles terem o hábito de anotar em seu 

caderno, estimulando a escrita entre eles. Em seguida, realizávamos a discussão em 

grupo sobre o tema proposto.  

Como afirmei acima, a atividade inicial proposta por mim para conhecer mais os 

alunos dessa turma foi inspirada no artigo escrito por Kelly Mota sobre a “História de 

vida como metodologia de ensino”.  A princípio não pensamos como método em si, e 

sim como um recurso para conhecer um pouco mais a trajetória desses alunos que 

decidiram voltar a estudar. O exercício abordava os processos de socialização que eles 

tinham vivenciado ao longo da vida. Segundo a professora e pesquisadora que propôs 

essa estratégia didática a elucidação e o entendimento das histórias de vida desses 

estudantes pode fornecer um material único e poderoso de abordagem das questões e 

conteúdos propostos para disciplina de Sociologia. 
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Segundo Kelly Mota (2005), 

É na descrição do percurso e de elementos cotidianos de suas 
vidas que os estudantes detêm-se sobre aspectos significativos 

de sua relação com o macrocosmo. Pelo pertencimento ou não a 

determinado grupos sociais os estudantes percebem modos de 

ser e estar no mundo de maneira diferenciada, conforme sua 
posição e função na estrutura social (Mota, 2005, p.4). 

  

Construímos, assim, um conjunto de textos pessoais denominados autorretratos, 

pedindo que os alunos narrassem casos ou situações decisivas e/ou determinantes em 

suas histórias pessoais de vida. 

Sob essas perspectivas, obtivemos repertórios variados que davam pistas sobre a 

trajetória de vida e as motivações que os levaram a voltar a estudar, fazendo com que 

alguns se detivessem em questões mais íntimas que, provavelmente foram consideradas 

mais marcantes, e outros a projetos vinculados à volta ao estudo. O “campo de 

possibilidades” é um conceito fundamental para compreensão da maneira pela qual os 

projetos movimentam-se ao longo de uma trajetória de vida, coerentemente ou não. 

Nesse sentido, conforme Gilberto Velho, 

 

Os projetos individuais sempre interagem com outros dentro de 

um campo de possibilidades. Não operam num vácuo, mas sim 
a partir de premissas e paradigmas culturais compartilhados por 

universos específicos. Por isso mesmo são complexos e os 

indivíduos, em princípio, podem ser portadores de projetos 
diferentes, até contraditórios (VELHO, 2003, p. 46). 
 

 Apresento abaixo alguns relatos desse processo que serviram de base para a 

análise e incremento das atividades pedagógicas posteriores (aulas preparadas em cima 

dos processos de socialização presentes nos relatos) desenvolvidas com essa turma de 

jovens e adultos: 

 “Comecei a trabalhar novinho, com 15 anos, hoje com 19 me arrependo de alguns 

anos atrás ter parado de estudar para trabalhar, não recomendo essa decisão para 

ninguém. Hoje em dia sem estudos não somos nada, e com essa crise que estamos 

vivendo está muito difícil arrumar emprego, para quem estudou está difícil, para 

quem não estudou está pior ainda. 
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O motivo de eu ter parado foi gostar de sair demais, andar sempre bem arrumado e 

com isso meus pais não tinham condições de me dar dinheiro para sair sempre e 

nem de comprar minhas coisas e nem de dar tudo que eu queria. 

Neste ano voltei a estudar na intenção de melhorar de vida, principalmente da 

parte financeira, na intenção de terminar os estudos, fazer um curso 

profissionalizante, arrumar um novo emprego, melhorar a vida da minha família e 

ajudar ao próximo que precisar. Venho lembrar que nem tudo que as socializações 

nos passam e no incentivam a fazer é o certo, muitas coisas temos que fingir que 

não vimos para não nos influenciar a fazer coisas erradas”. (Aluno do 1º modulo de 

EJA do C.E.B.B – turma 1001 – idade não declarada) 

 

 “Logo depois nasceu meu filho Douglas e mais tarde Thais. Fui praticamente 

obrigado a parar de estudar para se dedicar a família que estava construindo, pois 

ela nunca se interessou em trabalhar para me ajudar nas despesas de casa. Os anos 

foram se passando eu parei no tempo e estava preso a mulher e filhos que 

dependiam de mim em tudo, abri mão dos meus estudos, sonhos e muitas coisas. 

A mulher vivia renovando a amarração que ela havia feito para mim. Eu só descobri 

anos depois, graças a Deus estou liberto disso.“Passei muitos anos trabalhando 

sem carteira assinada estava levando uma vida medíocre jamais pensava em 

voltar a estudar e crescer, sempre levando aquela vidinha com toda 

responsabilidade.” (Aluno do 1º modulo de EJA do C.E.B.B. – turma 1001  – 44 

anos). 

 

 “Sou mais fechada quando o assunto é sobre mim, devido ter visto por muito tempo 

minha mãe escondendo seus sentimentos sem contar nada a ninguém, mas aprendi 

com ela a confiar 100% em Deus que ele sim será sempre nosso amigo 

verdadeiro que podemos confiar e contar com ele, para todas as horas”. (Aluna do 

1º modulo de EJA do C.E.B.B – turma 1002 – 32 anos). 

 

 “(...) meus pais são evangélicos, então cresci sabendo o que era certo e errado. Não 

freqüentei a escola quando era muito pequena porque nesta época minhas 

irmãs eram pequenas e não tinha com quem minha mãe deixá-las. Tipo elas 

eram de colo, e logo depois acho que tinha uns 6 ou 7 anos. Minha tia avó 

conseguiu me matricular, só que tive que parar de estudar porque nessa época, 
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tinha umas pessoas que estavam  seqüestrando crianças na porta da escola, 

então minha mãe me tirou da  escola. Quando estava com 12 anos voltei a escola 

só que tive que fazer acelerado esse era o nome que eles davam para as  crianças 

que estavam atrasadas na escola, estudei até os 17. 

(...) Sempre ia, mas teve uma época que tive que parar por causa do trabalho. Tipo 

trabalhava de dia e estudava à noite, às vezes chegava na escola muito cansada 

e não fazia quase nada de tão cansada que estava. Acabei repetindo de ano então 

resolvi para de estudar”.  

(...) Estou estudando pra terminar os estudos e quem sabe melhorar e mais a 

minha vida e de minha família que no momento mora comigo, mas espero dá a eles 

uma vida boa”. (Aluna do 1º modulo de EJA do C.E.B.B – turma 1001 - 27 anos)  

 

 “(...) depois que minha mãe ficou com estabilidade no serviço (emprego doméstico) 

eu fui morar com ela no (serviço) e lá eu vi certas coisas acontecendo, via a força de 

vontade de minha mãe para conseguir ser mãe e empregada”. 

Eu acho que é graças a esta convivência com as dificuldades que eu via a 

minha mãe passar (injustiça, falta do que comer, etc...) que eu me tornei 

guerreira. Aprendi a correr atrás das coisas (...) 

Aprendi na escola com professoras a ter respeito: a viver em sociedade, a gostar 

de música clássica, balé, artes em geral. Na aula de religião aprendi a falar com 

Deus (falo com ele sempre até dormindo ele é meu guia, meu professor, minha luz) 

(...) Mas tenho que aprender mais porque eu vim no mundo para aprender e ensinar 

amar, ajudar não ficar só olhando, mas fazer.”  (Aluna do 1º modulo de EJA do 

C.E.B.B – turma 1001– 55 anos) 

A proposta de trazer à tona as histórias de vida através da  realização dos  

autorretratos foi uma forma de conhecer mais os nossos educandos, entendendo a 

importância de fazer esse esforço mesmo que as condições não sejam favoráveis para 

um professor que deve dar conta de outras turmas e outros planejamentos. No entanto, 

propor esse exercício contribuiu para entender mais a ação social desses atores, e mais 

especificamente seus anseios como sendo predominantemente uma ação “racional 

referente a fins”, pois se dá “por expectativas quanto ao comportamento de objetos do 

mundo exterior e de outras pessoas, utilizando essas expectativas como ‘condições’ ou 

‘meios’ para alcançar fins próprios” (WEBER, 2009, p. 15).   
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Por exemplo, a vontade em retomar os estudos para adquirir mais oportunidade 

diante do mercado de trabalho; a superação da interrupção dos estudos que acontece 

quando se torna pai precocemente e é necessário trabalhar para manter a família ou 

quando é preciso assumir a responsabilidade em cuidar dos irmãos tão cedo, e assim 

abrir mão das suas próprias vontades em prol dos projetos familiares; a religião que 

aparece como processo de socialização significativo para mostrar valores de uma 

sociedade, e não apenas isso, mas que se transforma em fé, “professor” da vida e a força 

subjetiva do indivíduo para retomar os estudos; as escolhas do passado que refletiram 

no presente, quando se optou em trabalhar para adquirir bens e assim se “sentir melhor”, 

mas que depois dá lugar à compreensão de que os estudos podem trazer condições 

melhores no futuro, vislumbrar outros projetos de vida.. 

 Todos esses fatores passaram a nortear o trabalho pedagógico, como modo de 

aproximação e recurso fundamental para as escolhas e relações que se desenvolveram 

nas aulas seguintes. 

 

3.3 EXPERIÊNCIAS E APRENDIZAGENS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

INICIAL DOCENTE 

 

A descrição e análise das situações vivenciadas e das atividades realizadas 

nessas duas escolas foram muito importantes no meu processo de formação como 

docente em Sociologia. Essa importância se relaciona diretamente ao contato 

proporcionado com as estruturas escolares e com sujeitos que as habitam, permitindo o 

desenvolvimento de uma série de questões e reflexões que se apresentavam a cada 

momento do estágio e do percurso como bolsista.  

O contato prévio é muito importante para o processo de aprendizagem de 

qualquer educador. Para Tim Ingold (1996), o mundo em que habitamos não é nem um 

mundo de uma natureza dada a priori, nem um mundo de uma cultura somente 

construída. O mundo se constitui continuamente e nele nos constituímos. Nesse sentido, 

esse processo de aproximação e conhecimento foi fundamental tanto para o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas, quanto para o meu amadurecimento 

pessoal e profissional, proporcionando uma percepção da relevância desses relatos e 

trajetórias pessoais na compreensão de uma dinâmica própria dessa modalidade de 

ensino e na construção de um projeto pedagógico que dê sentido às aspirações dos 

indivíduos e os auxiliem a se localizar no mundo social.  
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É fundamental ter em mente  que esses alunos trazem consigo uma história 

pessoal e uma série de habilidades e práticas frutos de saberes consolidadas em suas 

experiências, anteriores ao contato com o espaço da escola. Desse modo, mais do que 

apresentar uma série de conteúdos curriculares e mera e simplesmente transmitir 

conceitos e abordagens sociológicas, uma prática pedagógica compromissada com o 

desenvolvimento dos alunos, precisa  valorizar os saberes e repertórios construídos por 

esses sujeitos em suas vidas, suas atividades profissionais, seus círculos de amizade, no 

ambiente familiar, nos territórios onde moram e se movem e de maneira mais ampla as 

relações sociais e a cultura em que estão inseridos. 

Tim Ingold (2001) ao abordar o conceito de habilidades (skills) reforça que o seu 

desenvolvimento se dá através do engajamento dos sujeitos no mundo em que vivem, 

buscando aprender a aprender, e que essa noção nos possibilita questionar o modo como 

cada sujeito se nos insere diferentes espaços sociais.  

Ainda nesta perspectiva, Handfas e Teixeira (2007) sinalizam que somente a 

experiência que o aluno traz previamente não garante uma compreensão das regras que 

organizam o universo escolar, nem elucidam as formas de sociabilidade que ali se 

estabelecem, os projetos individuais e/ou coletivos que se desenvolvem, os sonhos, 

motivações e expectativas ali presentes, dentre outros aspectos. Conforme Saes e Alves 

(2003), (apud Handfas e Teixeira,2007) consideram, é central observar com cuidado as 

manifestações que se desenrolam neste contexto: 

 

Um olhar atento permitirá surpreender processos sociais que 

perpassam o ambiente escolar, resgatando o papel ativo dos 

sujeitos permitindo identificar as relações sociais travadas na 

escola, os conflitos sociais e funcionais da escola pública, tal 

como analisados por Saes e Alves (2004), bem como as 

diferentes manifestações dos alunos das classes trabalhadoras 

(p. 135).  

 

Dessa maneira, ao conhecimento da experiência prévia dos alunos deve-se 

articular um olhar que investigue e interrogue constantemente os modos como essas 

diferentes experiências e histórias de vida se presentificam e atuam no espaço escolar, 

desenhando as relações que são ali travadas,  indicando as potencialidades e limites 

vivenciados por cada aluno no seu processo de formação.  
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É necessário, portanto, uma reflexão constante sobre a prática docente nesse 

processo e sobre os modos possíveis de articulação entre esses conhecimentos prévios e 

o trabalho pedagógico, entendendo e buscando meios que contribuam para o 

aperfeiçoamento profissional. Além de estimular reflexões e reformulações de práticas 

pedagógicas derivadas dessa noção de experiência, analisando em que medida esta se 

configura como um caminho mais fértil para aprendizagem. 

A dupla condição de estagiário e de licenciando, nos coloca em uma posição 

ambígua, que propicia uma vivências em um processo de iniciação coletiva que tem no 

relacionamento humano seu eixo (MONTEIRO, 2002 apud HANDFAS & TEIXEIRA, 

2007, p. 133).  

Discutir práticas de ensino em sala de aula permite  entender o momento do 

estágio como aberto a construções e revisões, e rico em aprendizagens que se dão no 

relacionamento com os atores que atuam nesse espaço, professores e alunos, se torna 

indispensável para que os licenciando possam se sentir mais seguros para assumir 

responsabilidades como futuro professor.  Larrosa (2002) reforça o sentido da 

experiência e demonstra que a ênfase ocidental contemporânea na informação, na opinião, 

a falta de tempo e o excesso de trabalho não permitem ao sujeito da nossa sociedade 

vivenciar a experiência em si. Para Larrosa (op.cit.),  

Isso significa que a experiência é o que nos passa, o 

que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, 

não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se 

passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase 
nada nos acontece. [...] Nunca se passaram tantas 

coisas, mas a experiência é cada vez mais rara.” 

(LARROSA, 2002, p. 21). 

 

Segundo essa perspectiva, conforme Handfas e Teixeira (2007), 
 

 

Rejeita-se aqui tanto a ideia de que a formação inicial 

do professor seja meramente técnica quanto à ideia de 
que se constitui em um ato espontâneo ou improvisado. 

Ao contrário, reafirma-se a concepção de que a 

formação e a prática pedagógica devem englobar a 
dimensão do trabalho educacional e científico do 

professor, o que implica refletir sobre as questões 

referentes ao ensino da Sociologia no ensino médio, 

tendo como foco a escola – ambiente complexo e 
multifacetado – e a interação entre seus agentes em seus 

variados matizes (HANDFAS & TEIXEIRA, 2007, p. 

132).  
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O processo de formação inicial docente para ser bem sucedido precisa 

possibilitar a aquisição de habilidades, mas estas não consistem em reproduzir modelos 

conforme nos ensina Ingold (2010, p.18), nenhum livro de receitas será capaz de 

garantir que alguém se torne um bom cozinheiro; “nenhum livro de culinária que se 

conheça vem com instruções exatas a ponto de suas receitas poderem ser convertidas 

assim tão simplesmente em comportamento” (p.18-19).   

Do mesmo modo que o cozinheiro ou cozinheira mencionado por Ingold, o 

professor precisa achar o seu caminho, através da educação da atenção,  construindo o 

conhecimento habilidosamente. Isto significa que ele não é resultado da mera 

transmissão de informações, mas de uma redescoberta orientada “em um mundo real de 

pessoas, objetos e relacionamentos” (p.19), através de um processo de engajamento em 

um universo de  práticas.  

Compartilho, a partir da minha trajetória na Licenciatura, da ideia defendida por 

Luce, Debortoli e Gomes (2010) de que os seres humanos são produzidos na prática e 

em comunidades de prática. Estas me possibilitaram uma aprendizagem situada. Se a 

imersão nos espaços escolares era condição obrigatória para me formar professora, por 

outro, o trabalho com alunos da EJA, o interesse, a empatia por este universo social foi  

uma escolha que se deu ao longo do trajeto e contribuiu para que as minhas experiências 

e aprendizagens ganhassem novo significado, assim como o próprio papel do professor.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Grande parte dos estudantes da EJA retorna à escola depois de muito tempo, 

tendo saído quase sempre pela necessidade de entrar no mercado de trabalho. Pensando 

nisso, como fonte de inspiração para esse trabalho de conclusão de curso, meu objetivo 

principal foi ressaltar as experiências vividas nas duas escolas e, a partir delas, destacar 

o modo como os relatos pessoais e as trajetórias de vida desses sujeitos, para além de 

um uso metodológico e instrumental de planejamento das aulas, significaram um 

processo de empatia e aproximação entre mim e essas pessoas. Além da dupla condição 

que o papel de licencianda em Sociologia abrange (aluna/professora), a atividade dos 

autorretratos e as experiências envolvidas nesse processo me trouxeram reflexões 

profundas e marcantes sobre a minha futura atuação docente e do alcance dessas 

práticas desenvolvidas em sala de aula.  

Mais do que um mero caráter instrumental, portanto, essas reflexões me fizeram 

compreender a importância de tomarmos essas práticas como experiências potentes que 

precisam ser constantemente pensadas e repensadas de forma diferenciada para que 

efetivamente consigam atender às necessidades concretas tanto desses estudantes, 

quanto do professor, na medida em que precisa transmitir um conjunto específico de 

conteúdos e ementas. Para isso, entendo como fundamentais a produção e utilização, 

por exemplo, de dinâmicas, materiais e iniciativas que apontem a importância desses 

conteúdos e qual sentido e papel social eles se articulam com as próprias experiências 

de vida dessas pessoas. 

Pensar a Educação de Jovens e Adultos é necessariamente pensar a Educação 

Nacional desde a colonização do Brasil, pois é uma modalidade de ensino que envolve 

aspectos que não se resumem somente à questão educacional, mas sim, a trajetória de 

vida que cada indivíduo assume a partir da sua condição social, consequentemente 

ligada a sua condição econômica em sociedade.  

Já foi visto e falado que a educação pública foi historicamente tratada e continua 

em certo sentido a ser tratada de forma precária pelo Estado, com certo descaso por 

parte dos gestores e autoridades competentes que se refletem nos baixos investimentos 

públicos, e na maneira como as escolas públicas em geral se encontram, sucateadas, 

com professores sendo mal remunerados e com as atividades acontecendo em condições 

absolutamente inadequadas e precárias.  
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Dessa maneira, os caminhos trilhados pelos alunos da rede pública, 

principalmente, não se apresentam como trajetos retos, lineares e harmoniosos, em que 

se nasce, cresce, desenvolve, entra para a escola e se prepara para o mundo do trabalho, 

a partir do pré-vestibular ou curso técnico – para usar uma metáfora biológica.  

Muito pelo contrário, os percursos são muitas vezes acidentados e sinuosos, 

inconstantes e repletos de mudanças de rumo e reviravoltas. É necessário, portanto, 

valorizar esse processo de formação como meio para conhecer mais e melhor a vida e o 

cotidiano dos diversos educandos que estão inseridos nesse contexto e, no caso desse 

presente trabalho, especialmente de jovens e adultos, que decidem retomar os estudos e 

merecem ter seus saberes e trajetos de vida valorizados para pensar práticas pedagógicas 

e conceitos sociológicos que se aproximem e, mais do que isso, sejam capazes de 

ampliar seus repertórios e suas possibilidades de leitura e construção da realidade.  

No meu processo de formação docente – prática de ensino e o PIBID – esse 

contato com a EJA resgatou ainda mais a importância da valorização do magistério na 

minha trajetória acadêmica, sobretudo para o âmbito público, que é o primeiro espaço 

que atuamos após nossa formação. Essas etapas vivenciadas amadureceram minha 

posição dentro da Universidade e a minha própria escolha profissional. Refletir sobre as 

experiências marcantes que eu tive nesse percurso, ampliou meus horizontes e 

perspectivas com relação ao ensino básico. 

Entendi nessas reflexões que eu apresento e com essa atividade que dou mais 

ênfase (história de vida) que podemos, enquanto professores, aproveitar muito a 

realidade e as vivências que os educandos trazem, relacionando-as com conceitos 

sociológicos, promovendo um processo de aprendizagem mais interessante e sensível ao 

contexto no qual que esses estudantes estão inseridos. Certamente, não é um recurso 

único para despertar esse reconhecimento, mas é um primeiro esforço para que 

possamos garantir um maior conhecimento do seu grupo em sala de aula e a partir disso 

poder pensar outras possibilidades pedagógicas que se relacionem e se comuniquem 

mais com os saberes da vida prática que os estudantes apresentam. 

Poder pensar sobre a minha experiência no processo de formação docente me 

trouxe mais bagagem para entender o sistema público de ensino, a responsabilidade de 

ser educador nesse panorama, revertendo as adversidades no sentido de impulsionar a 

aprendizagem, principalmente em se tratando de jovens e adultos que já trazem muitas 

experiências para além do espaço escolar. Sem dúvida, suas vivências são um ótimo 
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ponto de partida para pensar temas que a Sociologia se propõe a estudar e entender, bem 

como as relações que os sujeitos mantém entre si e com a sociedade em geral.  
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