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RESUMO  

 

Este trabalho aborda a oferta do PROEJA (Programa Nacional de Integração da 

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

Adultos) no litoral paranaense e tem como objetivo geral retomar os princípios 

históricos e políticos de uma prática social que revela uma perspetiva teórica de defesa 

das lutas sociais no campo restrito da Educação de Jovens e Adultos (EJA). É um 

recorte da pesquisa, o qual apresenta a voz de alunos do curso que estão a vivenciar 

processo de desenvolvimento e efetivação do PROEJA, contribuindo assim para a 

reflexão e o entendimento sobre esse processo. 

 

Palavras Chave: Educação Profissional, EJA, Políticas Públicas. 

 

 

INTRODUÇÃO - A PESQUISA 

A oferta de educação profissional por meio de cursos técnicos foi retomada no 

estado do Paraná em 2003, e entre as propostas para jovens e adultos, como os Cursos 

Técnicos Subsequentes e a Formação de Docentes com Aproveitamento de Estudos, 

encontra-se o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. 

A configuração social que incide sobre a formação profissional de jovens e 

adultos é analisada nesta pesquisa primeiro a partir das relações de trabalho e educação 

e posteriormente na perspetiva de implantação do PROEJA.  

O PROEJA é proposto para os trabalhadores jovens, adultos e idosos que estão à 

margem do processo de escolarização, apresentando trajetória de descontinuidade 

escolar e longos períodos de afastamento dos estudos, o que resulta na formação de 

turmas heterogéneas com relação à faixa etária e às condições económicas, culturais e 

sociais.  
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Assim sendo, esse público requer uma metodologia diferenciada e uma 

organização pedagógica que atenda o seu “tempo”.  

 As modalidades Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Profissional 

(EP) eram abordadas de modos distintos, mas, com a implantação do PROEJA e os 

incentivos à pesquisa científica nessa área observa-se um aumento significativo da 

oferta de vagas dessas formas diferenciadas de ensino e do número de publicações sobre 

o assunto. Por outro lado, os índices de evasão dos alunos do PROEJA também já vêm 

sendo investigados . 

 O problema desta pesquisa baseia-se em refletir sobre a seguinte questão: como 

a União e o Estado vêm abordando os princípios pedagógicos do PROEJA, da EP e da 

EJA, considerando-se o desenvolvimento e a implantação do PROEJA numa realidade 

marcada pela contradição entre a teoria expressa no documento e a prática do cotidiano 

escolar? 

 A escolha do objeto de estudo partiu da trajetória da autora, que, enquanto 

pedagoga da rede estadual de ensino, acompanhou a retomada da EP no estado do 

Paraná e observou nos documentos uma realidade contraditória com o desenvolvimento 

das políticas públicas tanto para a EP quanto para a EJA. 

 O objetivo geral da pesquisa é retomar os princípios históricos e políticos de 

uma prática social que revela uma perspetiva teórica na qual os pesquisadores se 

orientam pela defesa das lutas sociais no campo restrito da EJA. 

 Os objetivos específicos da pesquisa são: 

a) Refletir sobre as relações educação-trabalho e a formação humana; 

b) Observar os aspetos contraditórios no discurso do Documento-Base do PROEJA 

e suas relações com o desenvolvimento dos cursos; 

c) Relacionar o PROEJA com as abordagens dos documentos publicados pelo 

estado do Paraná com relação às modalidades EJA e EP; 

d) Levantar dados sobre o desenvolvimento do PROEJA como política pública para 

a educação, apresentando as contradições expressas nos documentos, conceções 

e princípios com a realidade da escola. 

A pesquisa é de natureza quantitativa e qualitativa e teve início com uma revisão 

da literatura sobre o tema de modo a fundamentar as questões abordadas. Severino 
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(2007) afirma que este tipo de pesquisa utiliza-se de referências à natureza das fontes 

utilizadas para a abordagem e tratamento de seu objeto. 

Os estudos foram realizados a partir das Diretrizes Curriculares da Educação de 

Jovens e Adultos, das Diretrizes Curriculares da Educação Profissional e das 

publicações do Ministério da Educação e Cultura e da Secretaria de Estado da Educação 

do Paraná sobre o PROEJA. Também são retomados teóricos e filósofos clássicos que 

discutem a questão do trabalho na totalidade histórica e o trabalho como princípio 

educativo, teóricos contemporâneos, como Ciavatta (2005), Frigotto (2005), Kuenzer 

(2002) e Ramos (2005), e pesquisadores da EJA, como Oliveira (2009), da EP e do 

Ensino Médio Integrado. 

A EJA e a EP estão vinculadas diretamente com a educação permanente do seu 

público-alvo. De acordo com Oliveira (2009, p. 2),  

[...] a EJA justifica-se em grande medida como educação 

permanente, em virtude da crescente globalização da produção e 

dos mercados, da acelerada mudança tecnológica, dos crescentes 

desajustes do mercado de trabalho e da eventual redução da 

demanda por habilidades. 

A proposta pedagógica do PROEJA compreende os seguintes princípios: a 

inclusão da população nas ofertas educacionais; a inserção orgânica da EJA integrada à 

EP nos sistemas educacionais públicos; a ampliação do direito à educação básica, pela 

universalização do Ensino Médio; o trabalho como princípio educativo; a pesquisa 

como fundamento da formação do sujeito; as condições geracionais, de género, de 

relações étnico-raciais como fundantes da formação humana e dos modos como se 

produzem as identidades sociais. 

O grande desafio é a construção de uma identidade própria para esse novo 

espaço educativo para jovens, adultos e idosos através de um currículo integrado e 

inovador com o uso de metodologias e tecnologias que atendam as especificidades dos 

sujeitos do PROEJA. 

Diante do desafio de atender essa demanda específica é que se analisaram as 

condições para a efetividade social desse programa, particularmente na rede estadual do 

Paraná. 
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Investigar os fundamentos teóricos da política pública do PROEJA e a 

materialização do trabalho pedagógico contribuiu para o avanço no entendimento dessa 

política pública para a educação. 

São apresentados dados da Instituição que oferta os cursos técnicos sobre a 

infraestrutura e recursos didáticos, bem como informações coletadas por meio de 

questionário respondido pela gestão escolar e coordenação de curso, responsáveis pela 

organização do trabalho pedagógico que norteia o desenvolvimento dessa política, e 

pelos alunos, que constituem o motivo pelo qual se instituiu a referida política pública. 

 

AS RELAÇÕES ENTRE TRABALHO E EDUCAÇÃO  

As relações entre trabalho e educação variam conforme as culturas e épocas.  

A cada época o mundo social impõe determinadas conceções, sendo esse o 

resultado de sua historicidade, de todo o processo social, e não de ações pontuais e 

pouco ou nada relevantes às transformações sociais e ao contexto global. 

Muitos desses conceitos acabam sendo de senso comum, como a ideologia; 

outros, porém, emanam de fundamentações teóricas como parte da nossa condição 

humana e cultural, por meio das ciências humanas.  

Para compreender o universo do trabalho, é importante determinar as figuras 

conceituais básicas de todo processo social, possibilitando a análise das relações dos 

modos de dominação, principalmente ao tratar da educação entre trabalhadores. Nesse 

sentido, cabe ressaltar que esse universo não é pequeno, pois remete à lógica da 

construção da sociedade capitalista. 

Semeraro (2006), retomando Marx (2006), destaca que, mediante as 

contradições da organização social do trabalho, estabelecem-se as relações de trabalho.  

Marx foi um intelectual que se envolveu nas lutas operárias e que realizou 

diversas publicações que expressam sua vivência e posicionamento no contexto 

capitalista. Em muitas de suas obras demonstra a necessidade de o sujeito trabalhador 

conhecer o funcionamento da sociedade, desvelar os mecanismos de dominação 

mascarados pela ideologia dominante e os enfrentamentos das classes na disputa de 

poder.  
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Por meio da filosofia da práxis, demonstrou que os sujeitos não podiam limitar-

se ao mundo das ideias, deveriam ser politicamente compromissados com o próprio 

grupo social, tornando-se conhecedores do entrelaçamento da produção material. 

Segundo Semeraro (2006, p. 374), a intensa atividade nas fábricas e a agitação 

política em 1845 na Europa transformavam as relações sociais, provando que a 

sociedade podia ser modificada pela iniciativa de diferentes sujeitos. Assim, contrárias à 

burguesia instalada nos centros de poder, passaram a fazer parte da história às classes 

organizadas de trabalhadores que lutavam por um novo projeto de sociedade. 

O conceito básico sobre o qual a ação educativa entre os operários se estruturava 

era o exercício de uma participação política e cidadã. No entanto, nessa época o trabalho 

era compreendido pelo capital como produção de mercadoria, como trabalho assalariado 

resultante da valorização do capital. 

Compreender o trabalho a partir de Marx (1983) exige reflexão sobre o 

capitalismo. Engels, como Marx (1983), considerava a teoria da economia política de 

sua época a mais avançada.  

Essas abordagens são pertinentes, uma vez que apresentam forte influência no 

contexto do trabalho e nas análises teóricas das relações sociais, além de ressaltarem as 

especificidades do capitalismo e remeterem às questões do processo de valorização do 

trabalho e do significado do trabalho para o ser humano.  

As relações entre trabalho e educação remetem ao mundo do trabalho, e não ao 

significado simplório do mercado de trabalho. No entanto, pensar no mundo do trabalho 

não exclui o mercado de trabalho, que está inserido no primeiro. 

 O mundo do trabalho e suas transformações vêm ocasionando um 

reordenamento do trabalho e do campo educacional. A introdução de novas tecnologias 

operacionais altera a base técnica da produção e a organização do trabalho, o que acaba 

resultando em uma nova demanda de formação humana. 

Para analisar esse novo reordenamento da educação mediante as transformações 

do trabalho, precisa-se compreender corretamente o fenómeno da educação, o que inclui 

entender o porquê do seu surgimento. Tonet (2005) discorre sobre a função que a 

formação humana exerce nesse processo de tornar-se “homem do homem”. 
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DOCUMENTO-BASE DO PROEJA COMO EXPRESSÃO DE PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

O Ministério da Educação e Cultura e a Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica, por meio do Departamento de Políticas e Articulação Institucional, 

publicaram, em 2006, o Documento-Base do PROEJA, que apresenta todo o contexto 

que originou o referido programa. 

Esse documento foi elaborado para a implantação do PROEJA e anuncia a EJA 

como um campo de conhecimento específico e uma política pública, destacando os fatos 

históricos presentes nessa abordagem. 

Enunciar a EJA como um campo específico sem articular o fato de que a EP 

também o é demonstra que o Estado confere mais destaque à primeira modalidade de 

ensino. Assim, imediatamente se observa uma contradição gritante, pois a proposta do 

PROEJA é a integração de ambas. 

Esse documento define o PROEJA como um programa que se propõe a abordar 

a formação humana por meio do acesso aos conhecimentos e saberes científicos e 

tecnológicos desenvolvidos pela humanidade no decorrer da história. A integração com 

a formação profissional possibilitará a compreensão do mundo e do sujeito perante o 

mundo: “A perspetiva precisa ser, portanto, de formação na vida e para a vida e não 

apenas de qualificação do mercado ou para ele” (BRASIL, 2007). 

O enfrentamento radical da problemática educacional e o reconhecimento da 

adoção de orientações económicas no marco da lógica competitiva do momento atual do 

capitalismo são aqui apresentados com o intuito de advertir que a apreensão do 

PROEJA como objeto de análise teórica deve partir da sua dupla e contraditória 

condição. 

Condição estas, que partem da formação do trabalhador entre as políticas 

económicas capitalistas, desenvolvida através de formas competitivas e desiguais, e ao 

mesmo tempo uma oportunidade de formação profissional, de escolarização da 

população jovem e adulta, historicamente excluída dos processos escolares. 

Compreender o PROEJA neste sentido exige reflexão dos possíveis avanços 

políticos, pedagógicos e financeiros anunciados no Documento-Base do programa, para 

não se correr o risco de lançar sobre tal política para a educação perspetivas marcadas 

pela ingenuidade política e pela superficialidade teórica. 
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O Documento-Base do PROEJA aponta essas questões, mas fica claro que não é 

intenção do referido documento discuti-las; ele apenas estabelece uma forma de 

“operacionalizar” a oferta de formação profissional na modalidade EJA. 

Ademais, não se pode negar que a ausência de clareza, aprofundamento e 

subsídios teóricos do texto do documento conduz o sujeito leitor a um discurso muito 

antigo, que confere somente à escola a responsabilidade pela inclusão e garantia do 

acesso a ela.  

De acordo com Almeida (2008), a natureza submersa a essa problemática do 

PROEJA impõe a necessidade de compreender a especificidade da EJA como princípio 

metodológico primário da organização curricular, sem que isso designe descuido em 

relação às exigências didático-pedagógicas da EP. 

 

A POLÍTICA PÚBLICA DE OFERTA DO PROEJA  

A retomada da oferta da EP tem como marco o Decreto Federal 5.154/2004, do 

Governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse decreto estabelece a organização e o 

funcionamento da EP a partir da conceção de integração do Ensino Médio e 

Profissional.  

 Segundo Cury (1986), a educação faz parte do contexto social contraditório em 

sua totalidade, sendo na organização social uma atividade que lida com as questões 

históricas do homem. 

A educação se opera, na sua dialética com a totalidade, como um processo 

que conjuga as aspirações e necessidades do homem no contexto objetivo de 

sua situação histórica social, a educação é, então, uma atividade humana 

partícipe da totalidade da organização social. (CURY, 1986, p. 13). 

O PROEJA, na sua condição de programa de educação profissional para jovens e 

adultos, oferta cursos técnicos com organização curricular integrada para o concluinte 

do Ensino Fundamental, para aquele que cursa concomitantemente o Ensino Médio e 

para o concluinte do Ensino Médio. 

Em relação à implantação do PROEJA, destaca-se a oferta da EPl na rede 

estadual de ensino do Paraná retomada no governo Roberto Requião (2003-2006).  

 

As políticas educacionais do governo Lerner (1995-2002) foram equivocadas 

e a educação profissional foi a mais atingida por essas políticas (que negavam 

aos jovens o acesso à formação para o trabalho). No governo Requião (2003-
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2006) o Estado volta a ofertar educação profissional no ensino médio. 

(MARCELINO, 2011, p. 138). 

O programa denominado PROEJA é proposto para os trabalhadores jovens, 

adultos e idosos que estão à margem do processo de escolarização, apresentando 

trajetória de descontinuidade escolar e longos períodos de afastamento dos estudos e 

formando turmas heterogéneas com relação à faixa etária, às condições económicas, 

culturais e sociais. Assim sendo, esse público requer uma metodologia diferenciada e 

uma organização pedagógica que atenda o seu “tempo”, pois na prática esse tempo não 

está sendo adequado a essa especificidade. 

 

O LITORAL PARANANENSE ENQUANTO ESPAÇO DE PESQUISA 

O litoral do Paraná é composto por sete municípios: Antonina, Morretes, 

Guaraqueçaba, Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. 

O município de Paranaguá é uma região de importância significativa para a 

economia do estado devido às importações e exportações realizadas através do seu 

porto. Esse município foi desmembrado do estado de São Paulo em 1648 e, conforme o 

IBGE (2010), hoje possui 140.469 habitantes. As características socioeconómicas 

incidem sobre a organização social local, que se desenvolve principalmente por meio de 

recursos naturais e do turismo. 

O PROEJA foi implantado como meio de diminuir o número de sujeitos 

excluídos da educação básica. 

 O PROEJA é ofertado no litoral paranaense em três instituições, sendo uma 

federal e duas estaduais. Esta pesquisa foi desenvolvida em uma instituição da rede 

estadual do município de Paranaguá com o objetivo de analisar como vem sendo 

desenvolvida a política pública de oferta da Educação Profissional para Jovens e 

Adultos através do contexto do PROEJA no litoral paranaense. 

O diagnóstico inicial possibilitou a seleção dos alunos para participar da 

pesquisa e a aproximação da pesquisadora com o contexto escolar. Esse momento foi 

singular porque a aproximação da pesquisadora com as turmas do PROEJA garantiu 

que os alunos participassem da pesquisa com tranquilidade.  
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O número de alunos que participaram da pesquisa foi definido a partir do 

número de alunos frequentadores do 6º semestre dos cursos de Administração e 

Logística, que estavam em fase de conclusão de curso
1
.  

Os questionários foram aplicados pela pesquisadora aos alunos dos cursos de 

Administração e Logística ofertados pelo PROEJA, com o objetivo de compreender 

como vem sendo desenvolvida essa política a partir das considerações do seu público-

alvo.  

As questões foram elaboradas tendo como característica comum a opção Outro, 

que deixava espaço para que o aluno pudesse se expressar utilizando frases de sua 

própria criação. 

Os alunos, objeto da implantação desse programa, são ao mesmo tempo unidade 

e totalidade da organização social. 

O perfil dos alunos é bastante diversificado; em sua grande maioria o educando é 

filho de classes trabalhadoras públicas, privadas e autónomas, oriundas de todos os 

bairros da cidade, dos demais municípios do litoral e da zona rural, não necessariamente 

moradores da comunidade onde estão inseridos. 

 Os dados sobre os alunos do PROEJA foram informados pela secretaria da 

escola pesquisada mediante autorização da direção escolar.  

A maior dificuldade de aplicação do questionário foi a frequência dos alunos, 

que era mínima. Em 2011, no Curso Técnico em Administração do PROEJA, dos 30 

alunos matriculados apenas oito compareciam às aulas, e dos 30 alunos matriculados no 

Curso Técnico em Logística apenas 12 compareciam. Ambas as turmas apresentavam 

frequência média de 3 a 5 alunos por dia.  

Partindo do princípio de que o PROEJA foi implantado para a inclusão dos 

sujeitos excluídos da educação básica, percebe-se, já na seleção dos alunos para 

participar da pesquisa, uma fragilidade nos índices de alunos com matrícula ativa e 

frequentando os cursos. 

 Os dados dos cursos ofertados pelo PROEJA são realmente preocupantes: de 60 

(sessenta) matrículas, apenas 11 alunos concluintes, conforme mostra o quadro abaixo, 

o índice de evasão é muito alto, e se observou que a instituição tem preocupação com 

esse fato, mas não desenvolve ações efetivas para reverter estes índices. 

                                                           
1
 O Curso é ofertado em seis semestres. 



10 
 

Quadro -  Índices das turmas ofertadas pelo PROEJA com conclusão em 2010. 

Curso PROEJA Matrículas (ingressos) 

1º semestre 2008 

Concluintes (egressos) 

6º semestre 2010 

 

(%) 

Administração 30 03 10% 

Logística 30 08 26,6% 

Fonte: quadro elaborado pela autora a partir de dados do portal Dia a Dia Educação. 

A mesma situação acontece com as turmas que estão em andamento: muita 

desistência e poucas ações efetivas para resgatar o aluno desistente, sobretudo porque a 

instituição o considera “adulto” e consciente das suas decisões.  

A sociedade acaba extraindo o aluno do espaço escolar, mantendo-o somente no 

mercado de trabalho e tornando-o, assim, um trabalhador alheio ao processo histórico-

social do próprio mundo do trabalho. 

Quadro 11. Índices das turmas em andamento do PROEJA.  

Cursos PROEJA Semestre Nº de 

Matrículas 

iniciais 

Nº de 

Matrículas  

Ativas 

 

(%) 

Administração 2º 30 8 26,6% 

Administração  6º 30 8 26,6% 

Logística 2º 30 5 16,6% 

Logística 6º 30 12 40% 

Fonte: quadro elaborado pela autora a partir de dados do portal Dia a Dia Educação. 

 

Segundo Cury (1986), a realidade dos educandos da EJA no cenário capitalista é 

de exclusão, pois o acesso ao conhecimento oportuniza o acesso ao mundo de trabalho 

numa perspetiva crítica ao contexto real. 

A Educação, enquanto instrumento de disseminação de um saber mais abrangente, 

entra em contradição com a sociedade capitalista. O saber enquanto intenção pode 

vir a ser apropriado (tornar próprio) pelas classes subalternas. Ao incorporá-lo à sua 

prática, o torna instrumento de crítica das armas, pois na sua prática (no conjunto de 

relações sociais) reside a contradição da intencionalidade dominante: a oposição 

entre o saber do dominante e o fazer do dominado. Nesse sentido, a ação 

pedagógica, enquanto apropriação pelas classes dominadas de um saber que tem a 
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ver com os seus interesses, concorre para o encaminhamento da modificação das 

condições sociais. (CURY, 1986, p. 71). 

 Cury (1986) destaca ainda a importância pedagógica que a construção do 

conhecimento tem para o sujeito na sua atuação e “modificação das condições sociais”. 

Dos participantes desta pesquisa, dois eram homens e quatro eram mulheres. As 

suas idades eram: 20 anos, 24 anos, 26 anos, 32 anos, 45 anos e 50 anos. Observa-se 

que o atendimento dessas faixas etárias corresponde ao delineado na proposta inicial do 

PROEJA, pois se trata de jovens e adultos. 

 Como há influência da família na permanência ou abandono dos estudos, 

procurou-se verificar o contexto familiar desses alunos. Entre os que permaneceram no 

curso e participaram da pesquisa, somente um é casado formalmente, ou seja, conforme 

prevê a sociedade civil. 

 Os pais dos alunos do PROEJA também apresentam trajetória escolar 

descontínua, mas possuem os saberes adquiridos através da vivência, experiência de 

vida. 

Esses sujeitos são portadores de saberes produzidos no cotidiano e na prática 

laboral. Formam grupos heterogéneos quanto à faixa etária, conhecimentos e 

ocupação (trabalhadores, desempregados, atuando na informalidade). Em 

geral, fazem parte de populações em situação de risco social e/ou são 

arrimos de família, possuindo pouco tempo para o estudo fora da sala de 

aula. (BRASIL, 2006, p. 45). 

 Os grupos diversificados e com especificidades da EJA expressam as 

características sociais e contemporâneas do entorno da oferta dos cursos do PROEJA.  

 

Quadro - Grau de escolaridade dos pais dos alunos do PROEJA 

Formação Nº de 

respostas 

Resposta Informação 

 

Pai 

1 Sim Até o Ensino Fundamental 

4 Sim Não sei 

1 Sim Até a 4ª Série 

 

Mãe 

1 Sim Até o Ensino Fundamental 

4 Sim Não sei 

1 Sim Até a 6ª Série 
Fonte: pesquisa realizada por meio de questionário eletrônico, 2010-2011. 
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É possível observar que os pais dos alunos do curso não tiveram condições 

plenas de acesso à escola.   

Sobre o acesso à internet e o uso de computadores, quatro alunos disseram que 

possuem computadores e dois informaram que vão a um Cyber Café quando necessário. 

Para verificar quais lembranças os alunos possuem da sua vida escolar, antes de 

retomarem os estudos foi solicitado que indicassem quais eram as suas lembranças mais 

marcantes. Eles então apresentaram as seguintes frases: “O tempo em que não me 

comprometi com ela”; “A desistência dos meus colegas”; “Foi quando eu parei de 

estudar”; “As atividades esportivas e os desfiles patrióticos”; “Os professores que nos 

ajudaram e os amigos que conquistamos nessa etapa”; “A amizade de amigos que deixei 

pra traz”.  

Entre os alunos que participaram da pesquisa, dois encontravam-se em situação 

de desemprego e os demais atuavam em diversas áreas. Dois trabalhavam como efetivos 

e dois, como autónomos, com renda entre um e três salários mínimos. 

 Os alunos indicaram que tomaram conhecimento do PROEJA através dos meios 

de comunicação, como rádio e emissora de televisão locais e internet, e de amigos que 

conhecem a escola que oferta o curso. 

 Na questão sobre como foi retomar os estudos, dos seis alunos que participaram 

da pesquisa: 

 Três (50%) não tiveram dificuldades; 

 Um (16,6%) teve dificuldade; 

 Duas (33,3%) ficaram preocupadas, pois fazia certo tempo que estavam fora da 

escola.  

Os alunos também indicaram quais os motivos que os levaram a ingressar nos 

cursos do PROEJA e explicitaram que as expectativas no início do curso eram estudar 

para conseguir um emprego e ampliar a formação profissional. 
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Quadro Motivos que levaram os sujeitos a ingressar nos cursos. 

 

Alternativas 

Nº de alunos que 

assinalaram as 

alternativas 

(%) 

Queria voltar a estudar e aproveitei a oportunidade 3 50% 

Fazer o Ensino Médio junto com um curso técnico 2 33,3% 

Interesse nessa área de formação 1 16,6% 

Fonte: pesquisa realizada por meio de questionário eletrônico, 2010-2011. 

 Na questão sobre as práticas profissionais do curso a resposta foi parcial no que 

tange à realização e não realização dessas práticas durante o curso. Informaram que a 

escola realiza eventos (palestras, feiras, seminários, oficinas, entre outros) que 

proporcionam interação com os colegas e com assuntos abordados nas disciplinas. Além 

disso, a escola oportuniza a participação em eventos de outras instituições. 

 Os alunos tiveram posicionamento parcial em relação à gestão escolar e à 

coordenação de curso. Parte deles indicou que ambos os profissionais sempre estão 

envolvidos com as atividades realizadas no curso, no atendimento aos alunos e demais 

momentos da sua formação, mas outros declararam que eles têm pouca participação nas 

atividades do curso.  

Dois alunos assinalaram que os professores são comprometidos com a formação 

discente (têm conhecimento, preparam boas aulas, utilizam tecnologias, são dinâmicos e 

criativos), enquanto quatro alunos indicaram que alguns professores são comprometidos 

com a formação discente e outros são menos comprometidos (faltam, não preparam aula 

etc.). 

As disciplinas que a maioria dos alunos indicou como de sua preferência foram 

Matemática e História, e os motivos que determinaram as escolhas foram os seguintes:  

“Porque prefiro as ciências exatas”; “Porque são as matérias que eu gosto, eu 

gosto de saber o que aconteceu no passado, ampliam a capacidade de 

observação e de opinião; “Porque [são] as que eu mais gosto e as [que] eu 

mais entendo e porque me identifico mais”. (Fonte: Pesquisa realizada por 

meio de questionário eletrônico 2010/2011.). 
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A partir da pesquisa, notou-se que os espaços pedagógicos não são muito utilizados. Os 

alunos apresentam necessidade de aulas diversificadas e a escola dispõe de espaços e 

alternativas para a realização de atividades diferenciadas, mas não as realiza. Desse modo, pode-

se afirmar que existem algumas lacunas na prática pedagógica empreendida pelos docentes. 

Com o objetivo de dar espaço para os alunos expressarem-se, foram 

disponibilizadas questões subjetivas e opcionais nas quais eles puderam expor mais um 

pouco sobre o PROEJA. 

Para a questão sobre as dificuldades encontradas na realização do curso os 

alunos apresentaram respostas bem diversificadas: 

 A ausência de mais matérias técnicas; 

 A única dificuldade que encontro é devido ao meu horário de trabalho; 

 Não tive dificuldade; 

 Tenho a seguinte dificuldade: alguns professores nos pedem pesquisa ou 

trabalho ou algumas outras atividades que são incompatíveis com as poucas 

horas disponíveis que um adulto que trabalha como autónomo tem para dedicar 

aos estudos; 

 A falta de compromisso nas trocas de professores, que acabam nos 

prejudicando; 

 Ir atrás de professores para não ficarmos sem aulas; 

 Nossa maior dificuldade é ter que ficar buscando os professores para a 

realização das nossas aulas. 

Tendo em conta as fragilidades da organização curricular e do desenvolvimento do 

PROEJA, os alunos apresentaram o que eles gostariam que fosse diferente no seu curso: 

 Aulas práticas em empresas e direito a estágios; 

 Gostaria de ter aulas mais dinâmicas com o uso de equipamentos com computador, TV, 

data show etc; 

 Mais palestras; 

 Nada; 

 Por enquanto, nada, pois temos que ter matérias que são do Ensino Médio para 

podermos ter mais conhecimento técnico; 

 Sem pesquisas ou trabalhos; 
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 Uma boa administração no início das aulas, que estivesse tudo resolvido quando 

começassem as aulas para não ficar bagunça de falta de professores, que isso 

prejudica muito. 

Os alunos informaram quais mudanças o curso proporcionou para suas vidas. 

Pode-se notar que, a despeito da fragilidade, o curso está sendo significativo: 

 Melhor planeamento de vida;  

 Mais conhecimento e formação na minha área de trabalho; 

 Uma formação melhor; 

 Ainda não pude avaliar; 

 Aprendi muitas coisas que com certeza me ajudarão no futuro; 

 Melhor conhecimento. 

Para concluir a pesquisa, foi perguntado aos alunos se eles têm interesse em 

prosseguir os estudos no ensino superior e todos indicaram que sim, especificando a 

formação que pretendem buscar: 

 Curso na área de exatas; 

 Administração; 

 Biologia; 

 Contabilidade; 

 Educação física. 

O Programa Nacional de Integração Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) é uma política contemporânea 

que oportuniza a retomada de estudos àqueles que estão à margem do processo escolar 

da sociedade, àqueles que não tiveram a oportunidade de estudar em tempo, conforme 

seu desenvolvimento biológico. 

No levantamento de dados sobre o desenvolvimento do PROEJA como política pública 

para a educação, percebe-se que o projeto político-pedagógico da escola investigada não 

apresenta a organização pedagógica na pespectiva de um projeto político-pedagógico integrado, 

conforme as conceções e princípios dessa forma de oferta. 

Outro problema levantado foi a organização da matriz curricular, pois a instituição a vê 

de forma engessada, por ter sido organizada com base em uma matriz do Ensino Médio Regular. 

A troca de professores a cada semestre também acaba prejudicando o desenvolvimento 

dessa forma de oferta de ensino, pois é preciso que o professor compreenda a proposta 

pedagógica do curso e o perfil dos alunos. 
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Os fundamentos políticos do currículo do PROEJA contemplam a integração entre A 

EP, o Ensino Médio e a EJA por meio de uma conceção que considera o mundo do trabalho e 

que privilegie os saberes produzidos em diferentes espaços sociais.  

Deixa-se de lado a perspetiva estreita de formação para o mercado de trabalho para 

oportunizar a formação integral dos sujeitos, como forma de compreender e se compreender no 

mundo do trabalho. 

Percebe-se, através dos relatos dos alunos, que a formação que vem sendo desenvolvida 

nos cursos ofertados pelo PROEJA é de natureza conteudista.  

Isso acontece porque os cursos são ofertados por disciplinas e o Estado não subsidia 

frequentemente o trabalho pedagógico dos mesmos, usando metodologias como fóruns, 

seminários e formação continuada. 

De outro lado encontramos o aluno, aquele que precisa ser visto como um ser único, 

com sua própria realidade social. Esse aluno espera aprender, está cheio de anseios e de 

questionamentos.  

Procura encontrar um professor menos rígido, mas comprometido com o ensino e que 

utilize de sua criatividade e inovação para que ele possa sentir-se estimulado a estar na sala de 

aula.  

No âmbito do PROEJA, porém, encontra-se na sala de aula uma variedade de faixa 

etária que vai do jovem de 18 anos ao idoso. Em relação ao aluno jovem, pode-se dizer que se 

encontra cada vez mais familiarizado com os avanços tecnológicos. Vive numa fase de transição 

entre o antigo e o novo, entre a adolescência e a fase adulta, um período de adaptação e de 

preparação.  

Porém, pode-se afirmar que o jovem de hoje é diferente daquele que frequentou as salas 

de aula tempos atrás.  

Como já foi abordado ao longo do texto, um equilíbrio entre as dimensões de tempo na 

EJA é relevante para a efetivação de um currículo integrador, com forma de organização 

abrangente, na qual os conteúdos culturais relevantes estejam articulados à realidade em que o 

educando se encontra, em favor de um processo integrador dos diferentes saberes a partir da 

contribuição das diferentes áreas do conhecimento.  

O ser humano é diretamente afetado pelo ambiente que o rodeia e por tudo o que nele 

existe. A sua identidade é construída ao longo da vida, sendo permeada por significados, valores 

e sentidos que estão intrinsecamente ligados a tudo aquilo que se faz presente em nosso 

cotidiano. 
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O fundamental nesta proposta é atender as especificidades dos sujeitos da EJA.  O 

professor precisa ser o mediador do conhecimento científico com a realidade histórico-social do 

educando. 
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