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RESUMO: 

As ausências e silêncios no que tange a temáticas ligadas à formação de educadores 
das camadas populares, tais como a educação de jovens e adultos, impõem a necessidade de 
debruçar novas análises e investigações sobre essa realidade, no sentido de elucidar como os 
docentes articulam o seu saber-ser e o seu saber-fazer, em realidades marcadas pela 
desigualdade social a partir de um foco que incorpore os processos reais de produção de sua 
existência, na dinâmica de humanização e desumanização constituídas.  

Esta proposta pretende analisar as vozes do  discurso do professor de EJA, tendo como 
corpus de análise a  História de vida desses professores, onde procuraremos analisar, através 
da  memória discursiva, os sentidos presentificados. É a voz dos professores que precisamos 
ouvir e extrair considerações que permitam compreender suas necessidades e anseios. 
Palavras chave: educação de jovens e adultos, formação, fazer docente 

 

Ausencias y silencios en relación a los temas relacionados con la formación de educadores de 
base, tales como los jóvenes y adultos, imponen la necesidad de abordar el análisis y la 
investigación sobre esta realidad, con el fin de dilucidar cómo los profesores articulan sus 
saber-ser y saber hacer en la realidad marcada por la desigualdad social desde un enfoque que 
incorpora los procesos reales de producción de su existencia, constituye la dinámica de la 
humanización y deshumanización. 

La presente propuesta tiene como objetivo analizar las voces del discurso del profesor de 
educación de adultos, con el análisis de corpus en la historia de vida de estos maestros, donde 
vamos a tratar de examinar, a través de la memoria discursiva, los sentidos se hace presente. 
Es la voz de los profesores que necesitan escuchar y extraer consideraciones para comprender 
sus necedades y deseos. 

 

Palabras clave: educación de adultos y jóvenes; la formación;la actividad docente 
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APRESENTAÇÃO  

No campo da educação de jovens e adultos - EJA, há de se agregar ao conjunto de 

problemas e dificuldades que perpassam a formação e a prática dos educadores que atuam no 

ensino básico a inexistência de uma formação específica de seus educadores. Um conjunto de 

estudos vem apontando as condições adversas em que funcionam grande parte dos programas 

e experiências de EJA. Ao lado das condições materiais das escolas, da estrutura curricular e 

do material didático, a formação dos professores emerge como um dos desafios a ser 

enfrentado.  

Segundo Arroyo (2004) tanto em nível médio quanto em nível superior, não se tem 

encontrado preocupação com o campo específico da educação de jovens e adultos,  o que 

aliado às precárias condições de profissionalização e remuneração destes docentes, impõem 

uma série de desafios a serem superados, tendo em vista uma educação de qualidade que 

contemple os interesses de aprendizagem dos jovens e adultos trabalhadores. 

Nesse sentido o  projeto busca compreender, portanto, o processo de congelamento 

(apagamento, silenciamento, imobilização, conservação, manutenção) da revolta (revolução, 

mudança, rebelião, rebeldia, insurreição, insubmissão, indignação) em relação às condições de 

exclusão, opressão, submissão, antes ainda da existência material do sujeito-falante (agente 

social). Ainda, como este percebe  a relação entre o sujeito do direito, livre e igual em sua 

cidadania, e a dialética da luta de classes, que faz com que uns sejam mais livres e mais iguais 

que os outros, desde sempre, anteriormente e externamente ao sujeito-falante.  

Frente aos múltiplos desafios da contemporaneidade, o processo de formação dos 

indivíduos – a esfera educacional – assume significativa relevância, uma vez que se constitui 

numa ferramenta básica para a participação cidadã na vida coletiva. Nesse sentido, apresenta-se 

como um trunfo indispensável para fazer surgir, em meio a condições adversas, indivíduos 

culturalmente íntegros e conscientes de sua responsabilidade sócio-política. 

O Brasil é um país com suas grandes dimensões de desenvolvimento, contudo e apesar 

das leis impostas pelo governo em oferecer um ensino gratuito para todo cidadão, o  

analfabetismo tem sido uma importante  questão ainda por resolver. De fato, é imprescindível 

compreender que a Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino que prima 

pelo sujeito, formando uma das políticas nacionais que favorecem para inclusão social, 

trazendo de volta à escola, jovens e adultos que por diversas dificuldades não permaneceram 

no ensino regular.  
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São inúmeros os desafios da Educação de Jovens e Adultos, considerando movimentos 

da escola e sociedade e suas implicações na educação. , entre ele as políticas educacionais e 

suas atuações dentro da escola são levantadas questão sobre a necessidade da formação 

docente especifica para esta área da educação. Entretanto escola e sociedade, até o momento, 

estão distantes deste entendimento, além disso, elas resistem ao fato de defrontar-se com a 

nova realidade da EJA, que vem se caracterizando com o ingresso de alunos cada vez mais 

jovens. Sabemos que seriam necessários muitos anos de pesquisas, estudos e reflexões, para 

se chegar à reconfiguração da EJA na qual corresponda a realidade e contexto atual. O 

surgimento da Educação de Jovens e Adultos teve inicio nos anos 60 com a forte mobilização 

popular, frente a movimentos de cultura e educação espalhando-se por todo país.  

 

Sobre esta abordagem, Arroyo (2004) argumenta que [...] poderíamos encontrar outros 

indicadores de que estamos em um tempo propício para a reconfiguração da EJA. Um dos 

mais promissores é a constituição de um corpo de profissionais educadores (as) formados (as) 

com competências específicas para dar conta das especificidades do direito à educação na 

juventude e na vida adulta.  

 

Contudo, não podemos desconsiderar que a gestão de nossos governantes tem falhado 

com a educação, precisando se reestruturar para que então seja verdadeiramente garantido o 

direito a escolarização a esses jovens e adultos. Seguindo esta linha de pensamento Arroyo 

(2004) afirma que [...] assumida esta dimensão: direitos negados historicamente aos mesmos 

coletivos sociais, raciais, conseqüentemente teremos de assumir a EJA como uma política 

afirmativa, como um dever específico da sociedade, do Estado, da pedagogia e da docência 

para com essa dúvida histórica de coletivos sociais concretos.  

 

Neste ponto vale refletir sobre o que ressalta Arroyo (2002) ao salientar que não é 

necessário[...] muito esforço para se compreender a inexistência histórica de uma educação 

“para todos”, a “serviço da humanidade”, “para o bem geral”. Em uma sociedade 

profundamente divida e injusta como a brasileira, a educação – enquanto prática sócio-política 

– é instituída por camada caracteriza-se por ser de classe. Não existe prática educativa neutra. 

Ao contrário, a educação é uma prática política ao manifestar e instituir concepções de 

sociedade, de relações sociais (individuais, de grupos, de classes), de divisão social do 

trabalho.  
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Segundo Freire(1996) a educação que acolhe e respeita o “outro” como possibilidade de 

emancipação, aceitando diferenças e peculiaridades, pode inspirar sonhos de liberdade e de justiça 

social. É a diferença que perpassa o outro que constitui a vida social e sua dinâmica. Para ele a 

educação que enfoca uma alteridade “proferida”, mas não “praticada”, transforma-se numa 

retórica vazia e relega “o outro” a uma vida permeada por injustiças; 

Em Paulo Freire(1996), o “fazer saber” educativo também é uma forma de intervenção 

crítica no mundo. Ensina-nos Freire que a educação sem base popular atua como mera 

reprodutora da discriminação e da seletividade sociais.  Neste sentido, educar não é somente 

perceber a realidade, mas agir em prol da sua transformação, criar uma práxis desveladora e 

reflexiva do mundo repleto de injustiças.  

É de extrema relevância investigar como estes educadores populares vêm redefinindo 

outros sentidos para o seu ofício, no convívio com jovens e adultos trabalhadores ou sem 

trabalho. Em que medida estas experiências de fronteira os reeducam, possibilitando a 

descoberta de uma outra “imagem de resistências múltiplas, de valores e de tentativas (...) dos 

excluídos que podem fazer retomar brotos de humanismo nos seus educadores” (ARROYO, 

2004). 

A linguagem acompanha o homem em todos os momentos de sua vida, servindo para 

articular as relações que ele estabelece com o outro e com o mundo. Por meio dela, o homem 

não só veicula informações, mas lambem mostra a sua visão sobre o mundo. É a linguagem 

que permite aos sujeitos se representarem a si mesmos, aos outros e ao mundo. Trata-

se,portanto, de um meio de interação social por excelência.  

Assim, se todas as ações humanas são permeadas pela linguagem, é possível afirmar-

se que a linguagem é o ponto de partida para as ações dos sujeitos e para a constituição dos 

mesmos. Desta forma, se considerarmos a contribuição de Bakhtin, a enunciação é 

eminentemente social, pois enuncia-se sempre para alguém de um determinado lugar ou de 

uma determinada posição sócio-histórica, de forma que o tu também ocupa uma determinada 

posição. Esses são os lugares constitutivos da enunciação. Desta forma, pode-se dizer que o 

sujeito só se constrói na sua interação com o outro, numa relação entre alteridade e identidade. 

Em Bakhtin sabemos que, o elemento essencial da linguagem é a sua realidade 

dialógica, visto que o outro tem função extremamente relevante na construção do significado. 

Com efeito, "a linguagem não é um meio neutro que se tome fácil e livremente a propriedade 

intencional do falante, ela está povoada ou superpovoada de intenções de outrem. Dominá-la, 

submetê-la às próprias intenções e acentos é um processo difícil e complexo" (BAKHTIN, 

1993). 
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Quando Bakhtin fala da linguagem, está falando da palavra; não da palavra em estado 

de dicionário, mas da palavra viva, carregada de acentos c entoações ideológicas, isto porque 

ela é oriunda  de seres situados social e historicamente no mundo. Para o autor, na realidade, 

toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém 

como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui  justamente o produto da interação 

do locutor e do ouvinte.  

O sujeito da análise do discurso  é um sujeito inscrito na história, e o sistema 

lingüístico é concebido   como um sistema significante, capaz de falhas que, para significar o 

que lhe é próprio, é afetado pelo real da história (pela contradição) – é um sistema “pensado” 

no  funcionamento da língua, com homens falando no mundo  (ORLANDI, 2001).  

O sujeito, ao   produzir discurso, o faz determinado pelo imaginário do “lugar social” 

em que se inscreve. É esse lugar que o lança     em um processo histórico de interpretação e de 

disputa na produção de sentidos, ou seja, os sentidos se produzem como   gestos de 

interpretação. É essa interpretação singular, mas  marcada pela historicidade que, para quem  

lê/ouve/interpreta, se apresenta como “o sentido”.   

                     De fato, a produção acadêmica e o debate na área de formação de professores têm 

crescido bastante nos últimos anos. As perspectivas e os olhares sobre este campo de estudos 

e investigação vêm se modificando, utilizando-se novas abordagens, perscrutando novas 

temáticas e ampliando-se os modelos de análise. Os estudos realizados nesta área percorrem 

um amplo espectro temático, que inclui tanto produções de natureza teórica, quanto 

contribuições de natureza empírica, orientadas para a compreensão das diferentes nuanças que 

compõem a formação e a prática docente. 

Entendemos a Educação de Jovens e Adultos – EJA como sendo uma modalidade 

específica da Educação Básica, que propõe a atender a um público ao qual foi negado o 

direito à educação, durante a infância, adolescência ou na fase adulta seja pela oferta irregular 

de vagas, seja pelas condições socioeconômicas desfavoráveis ou pelas inadequações do 

sistema de ensino. Neste caso, a aprendizagem do sujeito da EJA obriga a mobilizar 

conhecimentos e a criar as condições, para que esses conhecimentos se inscrevam numa 

pessoa.  

Ao optar pelo registro das vidas de educadores de EJA, acabamos por nos situar num 

campo novo em que se cruzam os modos de ser do indivíduo e a realidade social. Ao registrar 

as maneiras de ser e ensinar dos educadores de EJA é preciso estar atentos para o 

entrelaçamento entre as instituições, os diferentes atores, grupos e conflitos sociais que fazem 

parte desta trajetória. 
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No campo específico da formação de professores é importante situar os trabalhos 

desenvolvidos por Nóvoa. O autor considera que o objetivo final das abordagens (auto) 

biográficas é contribuir para a elaboração de uma teoria da formação de adultos: 

 

“(...) mobilizar as dimensões pessoais nos espaços institucionais; equacionar a 

profissão à luz da pessoa e vice-versa; aceitar que, por detrás de uma logia 

(uma razão), há sempre uma filia (um sentimento), e pelas histórias de vida 

pode passar a elaboração de novas propostas sobre a formação de professores 

e sobre a profissão docente” (Nóvoa, 1992, p. 25).  

 

Nóvoa  (1994) trabalha com a idéia de resgatar as práticas pedagógicas por meio das 

histórias de vidas dos professores. Para ele, os argumentos a favor das histórias de vida devem 

considerar alguns elementos. Em primeiro lugar, o respeito pela voz e pela vida do professor. 

Em segundo lugar, o ambiente sociocultural e as experiências de vida são os aspectos mais 

importantes da prática dos professores. E em terceiro, é preciso atentar para o estilo de vida 

do professor, dentro e fora da escola, pois as suas identidades e culturas têm grande impacto 

sobre os modelos de ensino e a prática educativa. Este autor ainda salienta que o estudo de 

vida dos professores pode-nos: 

 

“(...) ajudar a ver o indivíduo em relação a história de seu tempo, permitindo-

nos encarar a intersecção da história da vida com a história da sociedade, 

esclarecendo, assim, escolhas, contingências e opções com que se depara o 

indivíduo" (Nóvoa , 1994,  p.75).  

 

A abordagem metodológica pode trazer diversas contribuições ao estudo da formação 

docente na EJA, pois possibilita conectar a questão da memória, do currículo e das práticas 

pedagógicas. Dimensões que precisam ser melhor investigadas no campo da educação de 

jovens e adultos. Entretanto, a utilização das histórias de vida, também suscita questões éticas 

e metodológicas, dentre as quais emergem: como não separar as experiências individuais da 

dimensão temporal mais ampla? Como fazer uso dos depoimentos, sem cair nas amarras do 

subjetivismo? Enfrentar e assegurar a dimensão ética e a credibilidade do estudo,é um desafio 

que exige respeito, consideração, reflexão. É no movimento dialético entre passado, presente 
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e futuro que os sujeitos se apropriam da vida como processo formativo e tomam a 

responsabilidade pela atribuição de sentido e pela ressignificação da trajetória 

pessoal/profissional. Neste sentido a pesquisa não enfatiza o resultado final  do processo, ou 

seja, o texto escrito, mas o movimento reflexivo, no pesquisador sobretudo. 
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