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RESUMO 

 

 

A pesquisa teve como objeto de estudo o Programa de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos – PROEJA, apresentado pelo governo federal como um programa que 
busca resgatar e reinserir no sistema escolar brasileiro milhões de jovens e adultos, 
possibilitando-lhes acesso a educação para elevação de escolaridade e formação 
profissional na perspectiva de uma formação integrada. O objetivo foi estudar os 
reais beneficiários do PROEJA e as razões das baixas taxas de conclusão do curso 
ofertado pelo Instituto Federal da Bahia-IFBA, unidade salvador, para esse 
programa. Os resultados mostraram que o público-alvo do PROEJA não tem sido 
atingido, uma vez que o curso é voltado para a elevação da escolaridade de alunos 
que possuam apenas o ensino fundamental, mas nossa investigação mostrou que a 
maior parte dos alunos ingressantes no curso já possui o ensino médio completo. No 
que tange às razões das baixas taxas de conclusão do curso as análises 
evidenciaram que vão desde as dificuldades para acompanhar os conteúdos, 
passando pela metodologia utilizada por alguns professores e a dificuldade de 
conciliar estudo e trabalho, até a estrutura do curso, que de acordo com os alunos 
tem excesso de disciplinas e de conteúdos para uma turma da EJA, que não possui 
tanto tempo disponível para estudar. Também o fato da maioria dos alunos serem 
egressos de escolas públicas e não possuírem uma sólida base escolar foi 
considerado tanto por alunos quanto por professores como uma razão forte para as 
dificuldades e baixas taxas de conclusão do curso. 
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ABSTRACT  

 

 

The goal of this research was to study the Programa de Integração da Educação 
Profissional together with the Educação Básica among the Young Adults and Adults 
Education Modality – PROEJA which is presented by the Federal Government as a 
program that tries to bring back to schools millions of students at these ages, giving 
them the chance to carry on their studies and also have a Professional training in a 
educational perspective more complete and integral. The objective was to study the 
real students who have benefited from this program and the reasons why few 
students finish the course which is offered by the Instituto Federal da Bahia-IFBA, 
Salvador city branch. The results shows that the target public of the program are not 
taking part in it, since the idea is to make those students who just have the primary 
studies to continue and finish the next levels of their education. Most students had 
already finished the secondary studies and were there taking it again. Among the 
reasons why few students finish the course are due to their difficulties to understand 
the subjects proposed by the program, the approach used by their teachers, lack of 
time because many have to work and study, too many subjects to be studied for EJA 
classes whose students don’t have much time for studying. Another explanation is 
that most students are former students from public schools; this fact was considered 
by students and teachers another reason for stopping their course before the end. 
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INTRODUÇÃO 

Por se tratar esse trabalho de um estudo sobre um dos cursos do Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, programa que 

integra ensino médio e profissional na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos - EJA, discorreremos nessa introdução sobre essa modalidade de 

ensino. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, ―A 

EJA será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 

estudos no ensino fundamental e médio na idade própria” (1996, Art. 37). 

Desse modo, visa atender a um público que não teve acesso a educação 

básica na idade própria, seja pela oferta irregular de vagas, ou pelas 

inadequações do sistema de ensino, ou, ainda, pelas condições 

socioeconômicas desfavoráveis desse público.  

O conceito de Educação de Jovens e Adultos se confunde, muitas vezes, com 

o de Ensino Noturno. Essa associação, no entanto, nem sempre condiz com a 

realidade, uma vez que a EJA não se define pelo turno em que é oferecida, 

embora suas turmas geralmente funcionem no horário noturno, mas muito mais 

pelas características e especificidades dos sujeitos aos quais ela é destinada. 

Diversas iniciativas de educação de adultos em escolas ou em outros espaços 

têm demonstrado a necessidade de ofertar essa modalidade para além do 

noturno, de forma a permitir a inclusão daqueles que só podem estudar durante 

o dia1.  

Para que a EJA seja considerada como uma modalidade educativa inscrita no 

campo do direito, é necessário superar uma concepção dita compensatória, 

associada a essa modalidade de ensino, cujos fundamentos são a de 

recuperação de um tempo de escolaridade perdido, bem como a idéia de que o 

tempo adequado para se aprender é na infância e adolescência. Nesse 

sentido, é preciso buscar uma concepção maior das dimensões tempo/espaço 

de aprendizagem, onde educadores e educandos estabeleçam uma relação 

                                                 

1
 Baseado em texto do II Congresso Político-Pedagógico da Rede Municipal de Ensino Escola 

Plural - Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura de Belo Horizonte/2002 REFLETINDO 
SOBRE OS SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS disponível em:  
http://www.pbh.gov.br/smed/cape/ 

http://www.pbh.gov.br/smed/cape/
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mais dinâmica com o entorno social e com as suas questões, levando em 

consideração que a juventude e a vida adulta são, também, tempos de 

aprendizagem2. Podemos observar que os artigos 1o e 2o da LDB de 1996 

fundamentam essa concepção mais ampla, dando ênfase à educação como 

direito que se afirma para além do limite de idade: 

 Art. 1o - "A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais". 

Art. 2o - "A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho" (BRASIL, 
1996).  

Para que o público a ser atendido pela Educação de Jovens e Adultos possa 

ser estabelecido, é de fundamental importância refletir sobre esse público, suas 

características e especificidades. Essa reflexão é importante para a elaboração 

de processos pedagógicos voltados para esse público. A Educação de Jovens 

e Adultos concerne não somente a uma questão etária, mas, sobretudo, de 

especificidade cultural, pois mesmo havendo um recorte cronológico, os jovens 

e adultos para quem as ações educativas dessa modalidade educacional são 

dirigidas não são quaisquer jovens e adultos, mas uma determinada parcela da 

população: 

O adulto, para a EJA, não é o estudante universitário ou o profissional 
qualificado que freqüenta cursos de formação continuada ou de 
especialização. Não é a pessoa adulta interessada em aperfeiçoar 
seus conhecimentos em áreas como artes, línguas estrangeiras ou 
música, por exemplo. E o jovem, relativamente recém incorporado ao 
território da antiga educação de adultos, não é aquele com uma 
história de escolaridade regular, o vestibulando ou o aluno de cursos 
extracurriculares em busca de enriquecimento pessoal. Não é 
também o adolescente no sentido naturalizado de pertinência a uma 
etapa bio-psicológica da vida

3
. 

 

O campo da Educação de Jovens e Adultos é amplo, heterogêneo e complexo. 

De seu público fazem parte homens e mulheres, empregados, desempregados, 

ou aqueles em busca do primeiro emprego. E ainda, 

                                                 

2
 ibid., 2002, pg. 1. 

3
 ibid., 2002, pg. 2. 
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Filhos, pais e mães, moradores urbanos de periferias, favelas e 
vilas, ou moradores rurais. São sujeitos sociais e culturais, 
historicamente marginalizados nas esferas socioeconômicas e 
educacionais, privados do acesso à cultura letrada e aos bens 
culturais e sociais, comprometendo uma participação mais ativa no 
mundo do trabalho, da política e da cultura. Vivem no mundo 
urbano, industrializado, burocratizado e escolarizado, muitas 
vezes trabalhando em ocupações não qualificadas. Trazem a 
marca da exclusão social, mas são sujeitos do tempo presente e 
do tempo futuro, formados pelas memórias que os constituem 
enquanto seres no tempo

4
. 

 

É um público que apresenta um tempo maior de escolaridade em geral devido 

a repetências e interrupções na vida escolar. Muitos nunca freqüentaram à 

escola ou dela tiveram que se afastar, quando crianças, em função da entrada 

precoce no mercado de trabalho, ou mesmo por falta de escolas ou, ainda, por 

não conseguir adaptar-se a proposta e linguagem curricular e didática da 

escola. É um público que quando retorna à escola o faz guiado pelo desejo de 

melhorar de vida ou por exigências ligadas ao mundo do trabalho. É um público 

composto por sujeitos de direitos, trabalhadores que participam concretamente 

da garantia de sobrevivência do grupo familiar ao qual pertencem5. Assim, 

considerar a heterogeneidade desse público, seus interesses, suas 

identidades, suas preocupações, necessidades, expectativas em relação à 

escola, suas habilidades, enfim, suas vivências, torna-se de vital importância 

para a construção de uma proposta política e pedagógica que considere essas 

especificidades6.  

Nesse sentido, no contexto da sociedade contemporânea, a EJA tem ganhado, 

cada vez mais, centralidade, quer no campo das necessidades, em primeiro 

plano, e dos indivíduos que nelas se inserem, quer no campo do direito, 

conseqüência de lutas históricas, ou ainda no desejo e esperança de que o 

processo educativo lhes confira novas perspectivas de auto-respeito, auto-

estima, e autonomia (FONSECA, 2002). No cenário da política educacional 

brasileira, a EJA se definiu sempre numa concepção compensatória, de 

recuperação de tempo perdido, com ações e programas focados na 

alfabetização, como bem colocam Arroyo (2002) e Paiva (2006a). Sob a 

                                                 

4
 ibid., 2002, pg. 2. 

5
 Regulamentação da Educação de Jovens e Adultos/CME - Abril de 2002 - Conselho Municipal 

de Educação, Parecer/CME. 
6
 http://www.pbh.gov.br/smed/cape/. 

http://www.pbh.gov.br/smed/cape/
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compreensão da EJA como o direito de aprender ao longo da vida e a 

conquista legal do direito à educação se intensificava o embate acerca da 

focalização das propostas dessa modalidade de ensino na alfabetização. É 

assim que os movimentos sociais e mais recentemente os fóruns de EJA têm 

reivindicado uma política pública perene para a área, na qual esse direito seja 

traduzido em ampliação do acesso, na permanência e aprendizagem. 

É nesse cenário que o governo brasileiro cria o PROEJA, com o objetivo de 

ampliar a oferta da EJA, garantindo a essa demanda de pessoas jovens e 

adultas uma educação profissional de nível técnico com elevação da 

escolaridade. O Programa se caracteriza como um novo campo do saber à 

medida que propõe a integração da Educação Básica à Educação Profissional 

na modalidade da Educação de Jovens e Adultos.  

Na sociedade atual, as mudanças frequentes no mundo da produção de bens e 

serviços, decorrentes do processo de reestruturação produtiva ainda em curso, 

estão levando os trabalhadores a buscar, cada vez mais, qualificação na 

tentativa de manter-se, inserir-se ou reinserir-se no mercado de trabalho. 

Nesse contexto, a proposta do PROEJA vem com o objetivo de atender jovens 

e adultos com baixa escolaridade e que por motivos diversos tiveram que 

abandonar os estudos, no intuito de oferecer a elevação da escolaridade com 

profissionalização, visando contribuir para a integração social e laboral dos 

alunos da EJA através de uma educação integrada.  

Desse modo, por se constituir numa proposta inovadora no campo da EJA, 

criada em um cenário de reivindicações por elevação da escolaridade desse 

público e de novas exigências qualificacionais dos trabalhadores, 

consideramos pertinente e relevante o estudo do Programa.  

O interesse pelo tema é resultante de pesquisa anterior – monografia de 

conclusão de curso 7 – realizada no Instituto Federal da Bahia - IFBA sobre o 

                                                 

7
 Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio na Modalidade de 

Jovens e Adultos: O Curso de Infraestrutura urbana do Cefet/Salvador e a proposta de uma 
formação integrada. 
 

 

 



18 

 

 

curso de Infraestrutura Urbana ofertado por essa instituição para o PROEJA. 

Nessa pesquisa, durante as entrevistas com alunos, professores e 

coordenadores do citado curso, algumas coisas nos chamaram a atenção, tais 

como as dificuldades que os alunos estavam tendo em acompanhar o curso, 

evidenciadas, principalmente, pelas repetências e evasões nos primeiros 

semestres. Outro ponto diz respeito ao público-alvo, que, em atendimento à 

proposta do PROEJA, deve ser alunos jovens e adultos com no mínimo dezoito 

anos e que possuam apenas o ensino fundamental.  

No entanto, durante a pesquisa constatamos que alguns alunos possuíam o 

ensino médio completo. Essas questões nos inquietaram, despertando o 

desejo de investigar mais profundamente o público beneficiário do Programa, 

bem como as dificuldades enfrentadas pelos alunos no decorrer do curso. A 

essas questões se aliou a inquietação gerada pelo conhecimento posterior de 

que a primeira turma de concluintes contou com apenas seis alunos. Dessa 

forma, diante de tais inquietações, as questões norteadoras da pesquisa foram 

assim colocadas: Quem são os reais beneficiários do PROEJA?  Quais as 

principais dificuldades enfrentadas pelos alunos? Quais as razões das baixas 

taxas de conclusão do curso? E, o que tem feito o IFBA para enfrentamento 

desse problema?  

 

Objetivo geral 

O trabalho teve como objetivo geral conhecer o publico beneficiário do 

PROEJA e as razões das baixas taxas de conclusão do curso ofertado pelo 

IFBA para esse programa.  

No intuito de alcançar o objetivo proposto, trabalhamos com as seguintes 

dimensões:  

       

Dimensão socioeconômica: idade; sexo; escolaridade e situação laboral dos 

alunos; tempo de afastamento da escola antes de ingressar no programa; tipo 

de escola cursada e renda familiar dos mesmos. 
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Dimensão político-pedagógica: perfil dos docentes; preparo dos docentes 

para atuar na EJA; dificuldades de aprendizagem do aluno; ações da instituição 

na administração dos problemas detectados. 

Para uma melhor delimitação, este trabalho está dividido em quatro partes: 

Na primeira parte é feita uma revisão de literatura onde situamos a questão da 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil e apresentamos alguns dados 

referentes aos índices de analfabetismo e desemprego no país e a situação da 

juventude no Brasil e na Bahia; falamos também brevemente sobre a Educação 

Profissional, haja vista ser uma das modalidades do curso do PROEJA.  Nessa 

parte do trabalho apresentamos também o PROEJA, seus decretos, 

concepções e abrangência. Na segunda parte são descritos os procedimentos 

metodológicos, onde falamos sobre o contexto empírico e sobre os sujeitos da 

pesquisa, bem como sobre os Instrumentos e procedimentos de coleta de 

dados e informações.  Na parte três apresentamos os achados da pesquisa, 

englobando a apresentação do curso de Infraestrutura Urbana, a proposta de 

currículo integrado e de elevação da escolaridade do público da EJA, seguido 

das análises dos resultados. E, na quarta parte, são feitas algumas 

considerações a título de conclusão do trabalho. 
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1. Situando a questão da educação de jovens e adultos no Brasil  

1.1 Evolução do conceito: 

No plano internacional, a educação popular até a segunda guerra mundial era 

concebida como a extensão da educação formal para todos, principalmente 

para os habitantes das periferias urbanas e zonas rurais. A partir da I 

Conferência Internacional sobre Educação de Adultos, realizada na Dinamarca 

(1949), a educação de adultos passa a ser concebida como uma espécie de 

educação moral. A escola não havia conseguido evitar a barbárie da guerra,  

não havia conseguido formar o homem para a paz. Por isso se fazia necessária 

uma educação ―paralela‖, fora da escola, cujo propósito seria contribuir para o 

respeito aos direitos humanos e para a construção de uma paz duradoura, 

através de uma educação continuada para jovens e adultos, mesmo depois da 

escola. (GADOTTI, 2000). 

Conforme Gadotti (2000), após a II Conferencia Internacional sobre Educação 

de Adultos, realizada em Montreal (1963), aparecem dois enfoques distintos, a 

saber: a educação de adultos concebida como uma continuação da educação 

formal, como educação permanente e, de outro lado, a educação de base ou 

comunitária. Depois da III Conferencia Internacional sobre Educação de 

Adultos realizada em Tóquio (1972), a educação de adultos voltou a ser 

entendida como suplência da educação fundamental (escola formal) com o 

objetivo de reintroduzir adultos, sobretudo os analfabetos, no sistema formal de 

educação. Em 1985 foi realizada a IV Conferencia Internacional sobre 

Educação de Adultos, na cidade de Paris, que se caracterizou pela pluralidade 

de conceitos. Foram discutidos muitos temas, entre eles: alfabetização de 

adultos, pós-alfabetização, educação rural, educação familiar, educação da 

mulher, educação em saúde e nutrição, educação cooperativa, educação 

vocacional, educação técnica. Dessa forma, a Conferência de Paris, ―implodiu‖ 

o conceito de educação de adultos (GADOTTI, 2000). Já a Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien (Tailândia), em 

1990, entendeu que a alfabetização de jovens e adultos seria uma primeira 

etapa da educação básica. Ela consagrou, assim, a idéia de que a 

alfabetização e pós-alfabetização não podem ser separadas.  
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Conforme Gadotti (2000), no contexto da América latina, várias concepções 

foram surgindo historicamente e se dividindo em correntes e tendências que 

continuam até hoje. Até os anos 40 a educação de adultos era concebida como 

uma extensão da escola formal, principalmente para a zona rural. Era 

entendida como democratização da escola formal. Na década de 50 a 

educação de adultos era entendida, sobretudo como educação de base, como 

desenvolvimento comunitário. No final dos anos 50 são duas as tendências 

mais significativas na educação de adultos: a educação de adultos entendida 

como educação libertadora, como ―conscientização‖, conforme Paulo Freire e a 

educação de adultos entendida como educação funcional (profissional), ou 

seja, o treinamento de mão-de-obra mais produtiva, útil ao projeto de 

desenvolvimento nacional dependente. Na década de 70 as duas correntes 

continuam. A primeira entendida basicamente como educação não formal, 

alternativa à escola, e a segunda, como suplência da educação formal. No 

Brasil se desenvolve nessa corrente o sistema MOBRAL (Movimento Brasileiro 

de Alfabetização).  

Para Gadotti (2000, p.6): 

O MOBRAL foi concebido como um sistema que visava basicamente 
ao controle da população. Logo após, com a redemocratização, 
(1985), a Nova República, sem consultar seus 300 mil educadores 
extingue o MOBRAL e cria a Fundação Educar, com objetivos mais 
democráticos, mas sem os recursos de que o MOBRAL dispunha. A 
educação de adultos foi, assim, enterrada pela ―Nova República‖ e o 
auto-denominado ―Brasil Novo‖  (1990) do primeiro presidente eleito 
depois de 1961, criou o PNAC (Plano Nacional de Alfabetização e 
Cidadania), apresentado, com grande pompa publicitária em 1990 e 
extinto no ano seguinte sem qualquer explicação para a sociedade 

civil que o havia apoiado. 

Em 1989, com a finalidade de preparar o Ano Internacional de Alfabetização 

(1990), foi criada, no Brasil, a Comissão Nacional de Alfabetização, de início 

coordenada por Paulo Freire e depois por José Eustáquio Romão.  

Ela ainda continua, até hoje, com o objetivo de elaborar diretrizes 
para a formulação de políticas de alfabetização a longo prazo que 
nem sempre são assumidas pelo governo federal (GADOTTI, 2000, 
pg. 6). 

 

Assim, ao longo do tempo, em meio a avanços e retrocessos, a Educação de 

Adultos vai ganhando espaço na legislação brasileira e começa a fazer parte 

do escopo das políticas públicas na área da educação. O direito a essa 
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modalidade de educação aparece pela primeira vez na constituição de 1934, 

mas só é consolidado na Carta Institucional de 1988. A carta Institucional 

declara a educação para todos, pautada no desenvolvimento pleno da pessoa 

e seu preparo para o exercício da cidadania, além da qualificação para o 

trabalho, e se direciona para o alcance dos objetivos fundamentais da 

República. Desse modo, o direito à educação torna-se um direito público 

subjetivo, ou seja, maiores de 15 anos têm idêntico direito, no entanto só o 

usufrui na medida em que o exigem. Após 1988, leis infraconstitucionais como 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/1990), a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB/1996) e o Plano Nacional de Educação (PNE/2001), trazem 

importantes avanços, a exemplo do reconhecimento da Educação de Jovens e 

Adultos como uma modalidade de ensino e a sua obrigatoriedade e gratuidade. 

(NETO, PAULO e PAIXÃO, 2008).  

Podemos observar que inicialmente a EJA era denominada ―Educação de 

Adultos‖, posto que seu público constituía-se basicamente de pessoas adultas 

e mais voltados para o âmbito da alfabetização. No entanto, conforme 

Guimarães e Duarte (2007, pg. 4):  

A terminologia – educação de jovens e adultos – apareceu no final da 
década de 1980 e inícios dos anos de 1990, em virtude da presença 
de jovens que, pelo fracasso da escola básica, são empurrados para 
as classes de adultos. Atualmente, os estudos e pesquisa evidenciam 
que os jovens entraram definitivamente em cena nessa modalidade 
de ensino.  

Assim sendo, pensar as políticas públicas para a educação e profissionalização 

não somente de adultos, mas de jovens e adultos como uma modalidade de 

ensino, tornou-se um imperativo para estados e municípios. Os estudos mais 

recentes sobre a juventude têm revelado a precária situação do seu processo 

de escolarização e a presença, cada vez maior, desses jovens, nas classes de 

educação de adultos: 

O rejuvenescimento da população que freqüenta a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) é um fato que vem progressivamente 
ocupando a atenção de educadores e pesquisadores na área de 
educação. O número de jovens e adolescentes nesta modalidade de 
ensino cresce a cada ano, modificando o cotidiano escolar e as 
relações que se estabelecem entre os sujeitos que ocupam este 
espaço (BRUNEL 2004, p.09) 
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Essa nova presença dos jovens em uma escola que foi pensada para o adulto 

coloca a necessidade de repensar a EJA no que diz respeito à organização do 

trabalho pedagógico, incluindo a necessidade de se articular essa modalidade 

educativa à educação profissional e ao mundo do trabalho, em um novo projeto 

pedagógico para atender à diversidade do alunado. Conforme Brunel (2004, 

p.09), 

Os jovens, quando chegam nesta modalidade, em geral, estão 
desmotivados, desencantados com a escola regular, com histórico de 
repetência de um, dois, três anos ou mais. Muitos deles sentem-se 
perdidos no contexto atual, principalmente em relação ao emprego e 
à importância do estudo para a sua vida e inserção no mercado de 
trabalho.  

 

Essa autora chama a atenção para o fato de que o rejuvenescimento da 

população da EJA vem sendo observada por educadores, principalmente no 

campo do ensino privado. Salienta que existe um pensamento naturalizado que 

pretende demonstrar que são somente os alunos das classes populares e das 

escolas públicas que freqüentam a EJA, e ela propõe desmistificar esta 

naturalização, uma vez que seu estudo é desenvolvido em escola privada que 

conta com número cada vez maior de adolescentes e jovens, não só das 

classes populares, mas das mais variadas classes em busca da conclusão do 

ensino fundamental e médio, embora a maior parte de fato encontre-se na rede 

pública de ensino e pertençam as classes populares. A esse respeito, a 

Sinopse Estatística da Educação Básica de 2007 publicada pelo INEP mostra 

que as matrículas na modalidade EJA estão distribuídas principalmente nas 

escolas das redes estaduais (58,3%) e municipais (38,8%). A participação das 

escolas privadas é de 2,8% e a da rede federal de 0,1%, o que demonstra que, 

embora com quantitativo pequeno em relação à rede pública, a rede particular 

também está atuando na EJA. 

 

 

1.2.  A juventude no Brasil 

Como vimos, a denominação ―Educação de Jovens e Adultos‖ apareceu no 

final da década de 1980 e inícios dos anos de 1990, devido à presença de 

jovens que pelo insucesso na escola básica acabam indo para a EJA, e que os 

jovens entraram definitivamente em cena nesse cenário. Nesse sentido, 
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Pesquisadores da EJA têm chamado a atenção para o que consideram como 

especificidades etárias e sócio-culturais dos alunos que expõem demandas 

educativas em razão dos diferentes estágios de desenvolvimento humano ou 

fases da vida. (SANTIOS, apud GUIMARÃES e DUARTE, 2007) 

Falar da presença de jovens na EJA conduz à necessidade de discorrer um 

pouco sobre a situação da juventude em nosso país.  

Conceituar juventude não é tarefa fácil, até mesmo no que se refere à faixa 

etária, porque, podemos perguntar: Qual a faixa etária que pode ser definida 

como jovem? O que o difere do adulto? Quando pesquisamos a esse respeito, 

podemos observar que em vários países costuma-se dizer que o jovem tem 

entre 16 e 24 anos. Já por exemplo, no Uruguai, a carteira que dá desconto no 

cinema para jovens vale até os 29 anos. Muita gente se sente jovem até 30, 40 

ou 50 anos. Já nos lugares em que o jovem passa a trabalhar muito cedo, 

como no Brasil, devido à necessidade econômica, esse período da juventude é 

diminuído, fazendo com que o jovem sinta-se mais cedo como adulto. 

No Brasil, a entrada na juventude se faz pela adolescência, não tendo, no 

entanto, uma delimitação clara de uma idade, sendo menos definidas ainda as 

idades de saída da juventude, embora em vários estudos, inclusive estudos e 

pesquisas educacionais, seja considerada jovem a faixa-etária compreendida 

entre 15 e 24 anos e 15 e 29 anos. Estudos apontam que a entrada definitiva 

no mundo adulto se dá pela associação de cinco condições, a saber: deixar a 

escola, ingressar na força de trabalho, abandonar a família de origem, casar-se 

e constituir família. Entretanto, mesmo essas condições são relativas, posto 

que a entrada no mercado de trabalho não quer dizer necessariamente o final 

da juventude, já que em nosso país o jovem entra no mercado de trabalho cada 

vez mais cedo, ainda como adolescente em muitos casos, assim como em 

muitos casos também constituem família cedo. Também a saída da escola não 

significa que se entrou na fase adulta, pois o Brasil é um país onde a 

população não tem garantia de acesso e permanência na escola. O que fica 

claro é que a juventude, apesar de todas as transformações físicas que a 

acompanham, é um fenômeno social sem definições rígidas do seu começo e 

do seu final. Tais definições dependem do momento histórico, do contexto 

social e da própria trajetória familiar e individual de cada jovem (SCARPA, 2007)  
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Quando se trata da situação laboral da juventude, observa-se que o 

desemprego, assim como a informalidade e a inatividade ameaçam o futuro de 

cerca de 106 milhões de jovens latino-americanos e caribenhos e limitam o 

potencial da América Latina para impulsionar o crescimento econômico e lutar 

contra a pobreza. Esse alerta está no relatório ―Trabalho Decente e Juventude 

na América Latina‖, apresentado pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) em setembro de 20078. 

De acordo com esse documento, cerca de 10 milhões de jovens estão 

desempregados na região, o que equivale a 16% da força de trabalho entre 15 

e 24 anos (considerado nesse relatório a faixa-etária jovem), um nível três 

vezes superior ao dos adultos. Além disso, aproximadamente 30 milhões de 

jovens estão empregados na economia informal, onde predominam as más 

condições de trabalho, e cerca de 22 milhões de jovens não estudam nem 

trabalham, freqüentemente devido à falta de oportunidades ou a frustrações 

seguidas, o que pode colocá-los em situação de risco social.  

A situação não é diferente no Brasil. No mesmo documento acima citado, o 

diagnóstico sobre a situação da juventude brasileira mostra que uma alta 

porcentagem dos 34,7 milhões de jovens entre 15 e 24 anos também vive uma 

crise caracterizada por altas taxas de desemprego e escassez de 

oportunidades de trabalho, assim como precária inclusão social e educacional. 

Conforme apresenta o relatório, alguns números confirmam esta situação: 

existem 3,9 milhões de jovens desempregados, o que corresponde a uma taxa 

de desemprego de 17,8 %, cerca de 3,2 vezes a taxa dos adultos de 25 anos 

ou mais. Além disso, 11 milhões de jovens ocupados estão empregados em 

ocupações precárias no setor informal, ou seja, a taxa de informalidade dos 

jovens é de 60,5%, enquanto a dos adultos é de 50,7%9.  

No ano de 2005, foi instituída pelo Governo brasileiro, a Política Nacional de 

Juventude, cujos marcos foram à criação da Secretaria Nacional da Juventude 

e do Conselho Nacional da Juventude, instâncias onde são formuladas e 

propostas diretrizes para a ação do Governo, inclusive na área do emprego de 

                                                 

8
 Seminário da Juventude da Força Sindical Bahia sobre Juventude e Trabalho Decente, 

Salvador-Bahia, 2007. Disponível em: http://prejal.oit.org.pe/prejal/docs/forzasindicalbahia.pdf 
9
 ibid., 2007. 

http://prejal.oit.org.pe/prejal/docs/forzasindicalbahia.pdf
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jovens. Também desde 2005 a OIT implementa o Projeto PREJAL – Promoção 

do Emprego de Jovens na América Latina, financiada pela Espanha. Além do 

Brasil, o PREJAL está presente em outros sete países latino-americanos: 

Argentina, Chile, Colômbia, Honduras, México, Peru e República Dominicana. 

Em linhas gerais, seu objetivo é contribuir para colocar em prática o 

compromisso da Declaração do Milênio de ―elaborar e aplicar estratégias que 

proporcionem aos jovens de todo o mundo a possibilidade real de encontrar um 

emprego digno e produtivo‖ 10.  

Conforme texto da página 4 do relatório citado, 

A Agenda Hemisférica de Trabalho Decente foi a proposta aprovada 
pelos Chefes de Estado das Américas durante a XVI Reunião 
Regional Americana, que contou com 23 delegações nacionais 
tripartites (governo, trabalhadores, empregadores). Com base em um 
diagnóstico dos principais desafios em relação a geração de Trabalho 
Decente na região das Américas, a Agenda Hemisférica tem como 
suas prioridades a ―promoção de uma melhor formação e inserção 
dos jovens no mercado de trabalho‖, com uma meta de ―reduzir à 
metade, em um prazo de 10 anos (contados a partir de seu 
lançamento), a proporção de jovens que não estudam nem 
trabalham‖.  

A Agenda Nacional de Trabalho Decente, por sua vez, é uma 
iniciativa governamental, elaborada em consulta com organizações 
de empregadores e de trabalhadores, com o apoio da OIT, para a 
promoção do trabalho decente no Brasil. O documento, também 
lançado em maio de 2006, define entre suas linhas de ação o 
―fortalecimento de políticas e programas de promoção do emprego de 
jovens”.   

 

1.2.1 Diagnóstico da situação da juventude na Bahia e no Brasil   

A juventude é um momento único e especial na vida de qualquer pessoa. Os 

jovens, enquanto segmento social, possuem uma singularidade e uma 

identidade geracional que produz questões próprias e diferentes do contexto de 

outros grupos etários (Conferência Nacional da Juventude, 2008)11.  Muito do 

que acontece na vida das pessoas jovens tem impactos muitos importantes 

sobre a trajetória de vida pessoal, educacional e laboral dessas pessoas. 

Contudo, apesar dessa singularidade geracional, a juventude brasileira tem 

uma heterogeneidade elevada, que não permite falar em uma juventude, mas 

                                                 

10
 ibid., 2007 

11
 Disponível em: http://conjuve.org/ 
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sim em várias. Os jovens são de diversas raças e classes sociais, alguns têm 

acesso a uma educação de boa qualidade e outros ativos produtivos que lhe 

garantem uma adequada inserção no mercado de trabalho, enquanto para 

outros falta o acesso a direitos básicos, que acabam por comprometer a 

inclusão social e laboral desses jovens. Então, uma análise adequada da 

juventude no Brasil implica, necessariamente, a consideração dessas 

diversidades, pois são as diversas juventudes imersas em diferentes cenários 

(IBID, nota11).  

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 

PNAD / IBGE, no Brasil, em 2006, havia (incluindo o Norte Rural) cerca de 34,7 

milhões de jovens de 15 a 24 anos, o correspondente a 18,5% da população 

total. Quando se considera os jovens de 15 a 29 anos, o número de pessoas 

sobe para a marca dos 50,5 milhões em 2006. Na Bahia, quase 30% da 

população baiana encontra-se na faixa etária entre 15 e 29 anos. São cerca de 

4, 1 milhões de jovens e destes, dois em cada três residem em áreas urbanas. 

Eles são 35,9% da População em Idade Ativa (PIA) e representam quase 40% 

da População Economicamente Ativa (PEA) baiana. Destes, 424 mil jovens 

estão desempregados/ desocupados, sendo que quase 236 mil são mulheres 

(56%) e do total, 85% são pretos e pardos situados na faixa etária de 15 a 24 

anos, e 17% deste universo são pessoas de referência na família.  A juventude 

baiana precisa de oportunidades, pois como prevê os dados da PEA: 5% da 

Juventude baiana é analfabetas, sendo que este índice dobra para os que se 

encontram na zona rural do Estado12:  

 Cerca de 45,2% da PEA juvenil na cidade não possui o Ensino 

Fundamental completo, enquanto que na zona rural tal proporção é de 

71,2%;  

 No ano de 2006, 24,3% dos jovens de 18 a 24 anos ainda estavam 

cursando o Ensino Fundamental – isto é, 1 em cada 4 jovens baianos - e 

praticamente a metade (49,2%) ainda cursava o Ensino Médio;  

                                                 

12
 Os dados foram retirados do I Seminário da Juventude da Força Sindical da Bahia sobre 

Juventude e Trabalho Decente - FORÇA SINDICAL BAHIA Secretaria Estadual de Juventude, 
baseados no PNAD2, 2006 – disponível em:  http://prejal.oit.org.pe/prejal/docs/ 
forzasindicalbahia.pdf. 
 

http://prejal.oit.org.pe/prejal/docs/%20forzasindicalbahia.pdf
http://prejal.oit.org.pe/prejal/docs/%20forzasindicalbahia.pdf
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 Apenas 17% dos jovens freqüentavam o ensino superior – proporção 

abaixo das médias nordestina (21%) e nacional (40,1%);  

 A pior situação se localiza dentre os 424 mil jovens desempregados, 

pois cerca de 64,1%, ou seja, quase 272 mil jovens não freqüentam a 

escola.  

Sobre os jovens e a EJA, dados importantes podem ser observados em estudo 

realizado por técnicos da Secretaria de Educação do Estado da Bahia sobre a 

evasão escolar nas escolas públicas estaduais de Salvador, onde entre os 

anos de 2000 e 2002, foi constatado que o turno que apresenta o maior índice 

de evasão é o noturno, onde funcionam os cursos da EJA. Ainda que elevadas, 

as taxas de evasão escolar calculadas para o turno diurno se mantiveram 

estáveis entre 2001 e 2002 e mesmo decresceram (de 15% para 14%), no 

turno matutino. É, porém, expressiva a parcela de estudantes que se 

matricularam no terceiro turno e logo depois abandonaram a sala de aula. 

Supõe-se que a impossibilidade destes jovens e adultos retomarem seus 

estudos reflete, em parte, a inadequação do modelo de ensino em que estão 

inseridos, desvinculado de suas necessidades de inserção no mundo do 

trabalho.  

Os estudantes matriculados nas classes de EJA, denominadas de Aceleração 

II Estágio I — que corresponde a 5ª e 6ª séries do ensino fundamental —, são 

os que mais abandonam os estudos, representando 18% dos não freqüentes 

em 2001 e 15% em 2002. Seguem-se a esses os estudantes do curso de 

Aceleração II Estágio II — que se refere aos matriculados nas classes de 7ª e 

8ª séries —, no qual a taxa de abandono passou de 13% em 2001 para 14% 

em 2002. Este mesmo estudo conclui que os jovens e adultos abandonam os 

estudos porque apresentam grandes dificuldades de inserção nas atividades 

curriculares, por estarem estas muito desvinculadas da realidade do mundo do 

trabalho e desistem tão logo surja qualquer dificuldade, além de questões 

relacionadas com a falta de material didático e de acompanhamento 

pedagógico.  

Também elucidativos sobre essas questões são os dados apontados pela 

pesquisa ―Mapa das Crianças, Jovens e Adultos Fora da Escola‖, realizada 

pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação (2004), em parceria com o 
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Instituto Paulo Montenegro. A referida pesquisa concluiu que em torno de 65 

milhões de brasileiros abandonam a escola antes de completar o ensino 

fundamental. Quando questionados sobre as causas do abandono da escola, a 

maioria respondeu que foi a falta de estímulo da família e da escola, 

necessidade de trabalhar, falta de interesse pelos estudos e a distância entre a 

casa e a escola.  

Essa pesquisa foi feita em todas as regiões brasileiras e traçou o perfil de 

milhões de brasileiros que estão fora da escola. Constatou-se que 45% dos 

entrevistados têm renda familiar de até um salário mínimo; 54% são afro 

descendentes, 39% abandonaram a escola entre a 1a e a 4a séries do ensino 

fundamental; 29% abandonaram a escola entre a 5a e a 8a séries. No total, 

87% já freqüentaram a escola. É importante ressaltar que, de acordo com o 

resultado, 48% dos participantes da pesquisa desejam retornar à escola e 

quando questionados sobre o que os levariam de volta à sala de aula não 

hesitaram em responder: qualidade de ensino, apoio da família, bolsas de 

estudo, escolas perto de suas casas e horários compatíveis com o trabalho 

(INSTITUTO PAULO MONTENEGRO, 2004). 

 

 

1.3 Alguns dados sobre as taxas de analfabetismo e desemprego por nível de 
escolaridade no Brasil 

O sistema educacional brasileiro encontra-se organizado em dois níveis, a 

Educação Básica e o Ensino Superior. A Educação Básica subdivide-se em: 

Educação Infantil (creches para as crianças até 3 anos e pré-escolas para 

crianças de 4 a 6 anos), Ensino Fundamental e o Ensino Médio. A organização 

da educação básica deve atender também aos jovens e adultos e as pessoas 

com necessidades educativas especiais. A Educação Profissional é opcional e 

complementar à Educação Básica, podendo ser cursada de forma 

concomitante ou posterior à mesma. O sistema de ensino brasileiro admite a 

participação da iniciativa privada, mas sua oferta pública e gratuita no nível 

básico é direito dos cidadãos e dever do Estado. 

Entretanto, observamos que essa oferta não atinge a todos os contingentes de 

brasileiros, como mostram os altos índices de analfabetismo e baixa 

escolaridade de boa parte da população jovem e adulta, o que reflete também 
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no tipo de emprego disponível a esse público e, se relacionam diretamente com 

o desemprego, conforme veremos a seguir. 

Vale salientar que:  

Indicadores estatísticos da situação da EJA não são fáceis de serem 
obtidos dada a complexidade do quadro em que se inserem, devido 
ao envolvimento de inúmeros atores sociais e instituições que se 
ocupam desta área. Além disso, disparidades regionais e intra 
regionais, diferenças por faixas etárias ou entre zonas rurais e 
urbanas, sem contar as dificuldades conceituais e metodológicas, 
dificultam a captação e consolidação de dados referentes às ações 
realizadas pelas diferentes agências promotoras destas atividades. 
(PARECER CNE/CEB 11/2000). C 

 

Desse modo, será apresentado um quadro geral, porém revelador de um 

aspecto da realidade.  
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Figura 1. Evolução da taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais, por faixa etária.  
Fonte: IBGE. Pnad 

Os índices elevados de analfabetismo são um bom indicador dos desafios 

pendentes no campo educacional brasileiro. Apesar da diminuição dessas 

taxas nos últimos anos, (conforme figura acima) essa queda no número 

absoluto de analfabetos é recente e não é produto de políticas educacionais 

amplas para essa camada da população sem escolarização, e sim do esforço 

realizado no sentido da universalização do ensino fundamental para crianças e 

adolescentes, e de programas para correção de fluxo escolar e aceleração de 

estudos. 
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Em relação às taxas de analfabetismo e de analfabetismo funcional, os índices 

representados no gráfico abaixo servem também de confirmação para a 

regionalização da desigualdade social brasileira: 
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Figura 2. Taxa de analfabetismo e taxa de analfabetismo funcional das pessoas de 15 anos ou 
mais no Brasil e grandes regiões 2007 (em %).  

Fonte: IBGE. Síntese dos Indicadores Sociais 

 

Podemos observar que em todo o país em 2007 o analfabetismo absoluto 

atingia 21,7 da população, enquanto o analfabetismo funcional, 10,0 da 

população brasileira. Dos analfabetos absolutos, 30,9 encontra-se na região 

norte e nordeste, enquanto 58,5 dos analfabetos funcionais também se 

encontram nessa região do país, o que mostra a regionalização da 

desigualdade brasileira. Os índices de analfabetismo e de baixa escolaridade 

vão refletir diretamente nas taxas de desemprego, embora concordemos que o 

emprego não depende do indivíduo nem do nível de escolaridade, mas da 

conjuntura econômica do país e do mundo, e que existem também altos índices 

de desemprego entre a população com maior escolaridade e maior experiência 

profissional.  
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Tabela 1- Taxa de desemprego segundo nível de escolaridade em algumas 
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal 2007 (em %) 
 

Nível de escolaridade São 

Paulo 

Porto 

Alegre 

Belo 

Horizonte 

Salvador Recife Distrito 

Federal 

Analfabeto 11,2 (2) (2) (2) 12,5 (2) 

Ensino fundamental 

incompleto 

14,2 14,9 12,7 23,3 18,9 20,0 

Ensino fundamental completo 18,3 15,4 14,4 25,5 21,2 20,7 

Ensino médio incompleto 28,2 22,4 24,6 34,4 30,2 31,9 

Ensino médio completo 15,4 11,9 11,5 21,4 21,8 17,7 

Ensino superior incompleto 12,6 10,1 11,5 20,1 16,6 16,1 

Ensino superior completo 6,1 4,4 4,5 7,9 6,7 6,7 

Fonte: DIEESE/Seade 
Notas DIEESE: (1) Inclui alfabetizados sem escolarização 
 
(2) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria 
 

A tabela acima mostra que a exemplo das taxas de analfabetismo por região, 

os índices de desemprego por escolaridade são também mais altos nos 

estados do nordeste que nos do sul e sudeste, embora sejam altos em todas 

as regiões do país, necessitando de políticas econômicas e educacionais - 

principalmente para o público da EJA, pois os maiores índices de desemprego 

estão entre a população com menor escolaridade -, que busquem reverter, de 

forma significativa, esse quadro em todo o país, apesar das dimensões atuais e 

da expansão do sistema educacional que se observou nas últimas três 

Décadas.  Mesmo porque o público jovem e adulto tem seus direitos educativos 

proclamados no Capítulo III, Seção I – Da Educação da Constituição Federal, 

Artigo 208, inciso I, que garante a provisão pública de “ensino fundamental 

obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta para todos os que a ele 

não tiveram acesso na idade considerada regular”. Também a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB) contempla a escolarização básica desse 

público na Seção V do Capítulo II da Educação Básica, que determina aos 
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sistemas de ensino assegurar cursos e exames que propiciem oportunidades 

educacionais que coadunem com os interesses, com as condições de vida e de 

trabalho dos jovens e adultos, estipulando também que o acesso e 

permanência dos trabalhadores na escola seja viabilizada, além de estimulada, 

por ações integradas das esferas públicas.  
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Figura 3. Distribuição percentual das pessoas de referencias na família segundo o nível de 
escolaridade, por grupamento de rendimento, Bahia, 2003. 
 
Fonte: IBGE. Micro dados da PNAD de 2003. 
 

Podemos observar ainda no gráfico acima que, na Bahia, os índices de 

pessoas sem instrução e com baixa escolaridade e que são pessoas de 

referencia na família é bastante alto, sendo de 35,3% sem instrução e 

chegando a praticamente 52% com ensino fundamental incompleto. Um 

número alto (7,7%) também de pessoas com ensino médio incompleto. Esses 

dados mostram o quanto são necessárias políticas educacionais que visem 

tanto a alfabetização, quanto a educação continuada da população com baixa 

ou nenhuma escolaridade. É desse modo que os movimentos sociais e, mais 

recentemente, os fóruns de EJA têm reivindicado uma política pública perene 

para a área, na qual esse direito seja traduzido em ampliação do acesso, na 

permanência e aprendizagem.  
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Como vimos, os índices de analfabetismo e de analfabetismo funcional assim 

como a baixa escolaridade entre a população brasileira e baiana jovem e adulta 

são bastante elevados. Além dos jovens e adultos que nunca foram à escola ou 

dela tiveram que se afastar, quando crianças, em função da entrada precoce 

no mercado de trabalho, muitos outros se afastam por não conseguirem 

adaptar-se a proposta, linguagem curricular e didática da escola, o que acaba 

por gerar números elevados de repetências e evasão escolar e a volta desses 

alunos mais tarde, via EJA, conforme estudos anteriormente citados. Nesse 

sentido, a teoria da deficiência lingüística de Basil Bernstein (1996) vai dizer 

que os alunos pertencentes às camadas de baixa renda têm maiores 

dificuldades nas escolas devido à pobreza do contexto cultural em que vivem. 

Esta teoria se contrapõe a idéia de que os alunos são individualmente 

responsáveis pelo seu fracasso escolar, por carregarem uma incapacidade 

inata para a aprendizagem. De acordo a teoria do déficit lingüístico, o principal 

problema estaria na linguagem deficiente – no código restrito – usada pelos 

alunos das classes trabalhadoras. Essa linguagem seria caracterizada pelo 

vocabulário pobre, pela sintaxe confusa, por erros de concordância e 

pronúncia, e assim por diante. Desse modo, as crianças com déficit lingüístico 

teriam diante de si um grande obstáculo à aprendizagem escolar e esse déficit 

estaria na origem dos problemas e do fracasso escolar.  

Bernstein identificou dois padrões de fala: o código restrito e o código 

elaborado. Segundo ele, o código restrito seria usado, normalmente, entre as 

classes sociais mais baixas; usaria frases curtas e simples e ofereceria pouco 

pormenor ou precisão de conceitos e informação. O código elaborado, usado 

mais freqüentemente pela classe média, teria mensagens mais complexas, 

individualizadas e específicas. Nesse sentido, visto que a linguagem é uma 

forma de comportamento social, a maneira pela qual é usada em casa 

influenciaria a maneira pela qual as crianças se relacionam com os pais e com 

o mundo circundante (DOMINGOS, 1985). Desse modo, o déficit lingüístico 

seria em parte responsável pelo chamado fracasso escolar e pelas dificuldades 

que muitos alunos enfrentam, contribuindo para os elevados índices de 

analfabetismo funcional e para as baixas taxas de escolaridade desse público. 
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Mais adiante, na parte de resultados da pesquisa veremos um pouco mais 

sobre a teoria dos códigos elaborado e restrito de Basil Bernstein. 

 

1.4. Educação Profissional 

A exemplo da EJA, a Educação Profissional-EP esteve sempre destinada aos 

indivíduos financeiramente, culturalmente ou socialmente menos afortunados. 

Assim como a EJA, a EP faz parte do curso do PROEJA, objeto de estudo 

desse trabalho, de modo que se faz importante falar, ainda que brevemente, 

sobre essa modalidade de ensino.  

A sociedade brasileira e mundial tem passado por transformações econômicas, 

sociais, políticas e culturais decorrentes da chamada terceira revolução 

científica e tecnológica e da idéia do capitalismo concorrencial global. É 

importante observar que nesse cenário produzem-se avanços importantes para 

a humanidade, a exemplo dos avanços na medicina, que contribuem para o 

aumento da qualidade e expectativa de vida da população mundial, mas, ao 

mesmo tempo, aumenta o número de pessoas excluídas social, política e 

culturalmente, em função do desemprego estrutural, dentre outros fatores.  

Essa realidade limita ainda o acesso a bens culturais, principalmente no que 

concerne ao acesso e à participação nos processos educacionais de qualidade.  

Conforme Ferreira (2004, p. 3), 

As transformações hodiernas e os modos de vida que a 
contemporaneidade fez surgir nos afastam de todos os tipos 
tradicionais de ordem social, de uma forma sem precedentes em toda 
a história da humanidade. Tanto em extensividade como em 
intensividade, as transformações científico-tecnológicas, econômico-
sociais, ético-polítcas e culturais no mundo globalizado são mais 
profundas que a maior parte das mudanças características de todos 
os períodos históricos até então vividos, ―decidindo‖, influenciando e 
afetando ―pedagogicamente‖ todos os seres humanos. 
 

Contudo, a sociedade contemporânea, caracterizada pelo avanço tecnológico e 

mundialização, indica que a modernização depende da qualificação do 

trabalhador e isso significa dizer que, se já não bastavam os programas 

incipientes de alfabetização, o que se exige agora, além de capacidade geral e 

específica, é uma preparação para o trabalho para perceber oportunidades e 
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utilizá-las.  Esta constatação fica evidenciada nas palavras de Paiva (1994, 

p.30-32): 

(...) o acesso ao desenvolvimento contemporâneo depende 
fortemente da qualificação capaz de assegurar elevado desempenho 
aos membros de uma dada sociedade. (...) Nenhum país nos nossos 
dias será capaz de enfrentar a nova configuração produtiva e a 
competição internacional sem uma revisão ampla da qualidade do 
seu sistema de ensino como um todo e sem o estabelecimento de 
políticas abrangentes de educação de jovens e adultos. (...) Por outro 
lado, e de acordo com as tendências mais gerais, estamos pela 
primeira vez diante de uma economia da educação de adultos. Para 
este campo se colocam as mesmas questões que se tornaram 
relevantes no conjunto do sistema: avaliação, eficiência dos 
resultados, elevação da produtividade, promoção de mudanças 
cognitivas e qualificações ligadas a atitudes e motivação, além de 
forte ênfase sobre conteúdos gerais e específicos‖. 

 

Desse modo, mesmo entendendo que a formação para o mercado de trabalho 

não deve ser o fim primeiro da educação, é importante que as políticas 

voltadas para a educação, principalmente de educação profissional e de jovens 

e adultos, atentem para as necessidades desse novo contexto. 

Até meados da década de 1970, os sujeitos estabeleciam uma relação 

relativamente estável com o saber, que constituía seu arsenal cognitivo para 

adentrar ao mundo do trabalho e possuir uma qualificação tanto pessoal 

quanto social. Este saber referenciado nos critérios de cientificidade e 

privilegiando uma explicação causal dos fenômenos e acontecimentos 

(USHER e BRYANT, 1992), possibilitava não só explicar retrospectivamente, 

como predizer prospectivamente acontecimentos e fenômenos (ANDERSON 

e COLBS, 1986), identificando-se com uma concepção instrumentalista do 

conhecimento e da relação da teoria com a prática (SANTOS 1988; USHER e 

BRYANT, 1992). Esse conhecimento coexistia com os sistemas de trabalho e 

de produção taylorizados e relativamente estáveis, que partia de funções 

delimitadas e intervenções definidas a priori. 

No entanto, a mudança gradativa deste modelo de trabalho, mais perceptível 

a partir da década de 1980, contribuiu para o surgimento de novos discursos, 

a saber, os da passagem da qualificação à competência: no novo contexto, já 

não basta ter uma qualificação, mas importa ser competente de modo a 

garantir a própria empregabilidade. Com o aparecimento dos discursos sobre 

as competências e a empregabilidade, mais intensamente a partir da década 
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de 1990, o estatuto do saber bagagem ficou fragilizado; da noção do saber 

como patrimônio cognitivo universal passou-se para a noção de um saber 

contextualizado, um saber efêmero e atualizável permanentemente através de 

sistemas de formação contínua. É menos relevante o saber universal, para se 

incidir nas dimensões locais e contextuais emergentes nas comunidades 

sociais e organizacionais, cujas características, para além de singulares, são 

particularmente permeáveis a alterações sistemáticas. O conhecimento é 

fundamentalmente indutivo e emergente dos contextos e dos sujeitos 

concretos; menos teórico e mais experiencial (SILVA, 2007).  

A formação profissional no Brasil, desde seus primórdios, teve sempre um 

caráter assistencialista, destinada às classes menos favorecidas, 

estabelecendo a visível separação entre o trabalho manual, os que executam 

(ensino profissional) e o trabalho intelectual, os que detinham o saber, os que 

pensavam (ensino secundário, normal e superior). A educação profissional 

ocorria assistematicamente, no próprio ambiente de trabalho, tendo como 

clientela os índios, negros e mestiços. Ainda no início do século XX a lógica do 

sistema permanece a mesma, ou seja, continua concebendo a educação de 

modo dualista, o acesso à escolarização continuou a ser feito de acordo com a 

origem de classe – educação até o nível universitário para a burguesia e o 

ensino profissional voltado para o resto da população. O que muda um pouco 

nesse quadro é o principio de um esforço público de organização da formação 

profissional, passando da preocupação principal com o atendimento de 

menores abandonados para outra: a de preparar operários para a atividade 

profissional. 

Nesse sentido e conforme o Parecer CNE/CEB n.º16 de 05 de outubro de 

1999, a formação profissional limitava-se ao treinamento para a produção em 

série e padronizada, com operários semi-qualificados, adaptados aos postos de 

trabalho, desempenhando tarefas simples, rotineiras e previamente 

especificadas e delimitadas. Havia pouca margem de autonomia para o 

trabalhador, uma vez que o conhecimento técnico e organizacional se 

restringia, quase sempre, apenas aos níveis gerenciais. A pouca escolaridade 

dos trabalhadores não consistia entrave significativo à expansão econômica. 

Entretanto, com o advento das novas tecnologias, máquinas rudimentares 
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foram substituídas por outras cada vez mais sofisticadas e a partir desse 

advento e da internacionalização da economia, surge a necessidade de 

profissionais mais qualificados e com maiores níveis de escolaridade, não mais 

especializados em uma única função, mas sim polivalentes, com iniciativa, 

discernimento  e raciocínio lógico, capazes de resolver imprevistos na 

execução do trabalho, entre outros. Para responder a este desafio, instituições 

voltadas para a educação profissional diversificaram programas e cursos 

profissionais, elevando a qualidade do que era ofertado. 

Ainda de acordo com o Parecer CNE/CEB (n.º16: p.7): 

Um novo cenário econômico e produtivo se estabeleceu com o 
desenvolvimento e emprego de tecnologias complexas agregadas à 
produção e à prestação de serviços e pela crescente 
internacionalização das relações econômicas. Em conseqüência 
disso, passou-se a requerer sólida base de educação geral para 
todos os trabalhadores; educação profissional básica aos não 
qualificados; qualificação profissional de técnicos; e educação 
continuada, para atualização, aperfeiçoamento, especialização e 
requalificação de trabalhadores [...] Equipamentos e instalações 
complexas requerem trabalhadores com níveis de educação e 
qualificação cada vez mais elevados. As mudanças aceleradas no 
sistema produtivo, as empresas passaram a exigir trabalhadores cada 
vez mais qualificados e a exigir uma permanente atualização das 
qualificações e habilitações existentes e a identificação de novos 
perfis profissionais  

 

Vários são os dispositivos que regulamentam a educação profissional, como: o 

Decreto nº 2.208/97, o Parecer nº 16/99 e a Resolução nº 04/99, da Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, mas me referirei aqui 

apenas a LDB, por se tratar de uma instância maior do referido tema. O termo 

educação profissional foi introduzido pela LDB 9.394/96, que nos seus artigos 

39 a 42 a concebe como ―integrada às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia‖, de modo a conduzir ―ao permanente 

desenvolvimento para a vida produtiva‖ (Artigo 39). O parágrafo único desse 

mesmo artigo prevê a educação profissional não só para os egressos do 

ensino básico e do ensino superior, mas, também, aos trabalhadores (jovens e 

adultos) que não dispõem de diplomas de conclusão de escolaridade regular, 

concedendo-lhes a oportunidade de receber seus certificados de conclusão, 

quando diz: ―o aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e 

superior, bem como o trabalhador em geral, contará com a possibilidade de 

acesso à educação profissional‖ (BRASIL, 1996).  
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Assim, a Educação Profissional como modalidade complementar, apesar de 

estar articulada com a educação básica, sendo oferecida de forma 

concomitante ou seqüencial a esta, pode, também, ser desenvolvida em 

diferentes níveis, para jovens e adultos com escolaridade diversa. Tanto o 

parágrafo único como os artigos de quarenta a quarenta e dois ampliam a 

atuação da educação profissional para além da escola. Essa nova Lei 

estabelece ainda a forma de reconhecimento e certificação de competência, 

valorizando a experiência profissional extra-escolar.  

Observamos que o período compreendido entre 2003 e 2006, referente ao 

primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, traz para a EJA e para a EP um 

destaque maior do que o obtido nos governos anteriores.  Não se pode negar 

que nesse período tanto a EJA como a EP tornaram-se objeto de um número 

bem mais significativo de iniciativas do que anteriormente a esse governo. No 

entanto tais iniciativas ainda não foram suficientes para atender as reais 

necessidades do público das duas modalidades educacionais, pois a 

centralidade dessas ações tem se concentrado na ampliação de certificação, 

relativos à conclusão do Ensino Fundamental, à formação profissional mais de 

caráter inicial, sem a preocupação com uma articulação com uma formação de 

base mais geral e, especialmente, a conclusão do Ensino Médio - excetuando-

se um desses programas, que está voltado para a profissionalização e 

conclusão do ensino médio.  

Entre essas iniciativas podemos destacar o Projeto Escola de Fábrica, o 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM, o Programa Brasil 

Alfabetizado e, também, o Fazendo Escola. Com esses programas podemos 

observar que os baixos níveis de escolaridade da população continuam sendo 

tratados de forma secundaria, com ações descontínuas e, predominantemente, 

resumidas às iniciativas de alfabetização.  

Além dos programas citados, merece destaque o PROEJA - objeto desse 

estudo e sobre o qual estaremos falando no decorrer do trabalho -, que articula 

três modalidades: Ensino Médio, Ensino Profissional e Ensino de Jovens e 

Adultos, visando à elevação da escolaridade com profissionalização do público 

jovem e adulto.  
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Podemos então observar que de modo semelhante às políticas para EJA, as 

políticas públicas da EP sempre foram pensadas de maneira isolada, 

desvinculada e desarticulada das políticas de desenvolvimento econômico, 

sejam elas de ordem local, regional ou nacional.  Nesse sentido, se faz 

necessário estabelecer através de política pública estável, uma articulação 

perene da educação profissional e tecnológica com a educação básica para a 

EJA, para que possa enfim superar o viés assistencialista e compensatório, 

adquiridos, ao longo do tempo, nas duas modalidades de ensino. Essa é a 

pretensão do PROEJA. O documento que cria o programa considera 

fundamental que uma política pública estável voltada para a EJA contemple a 

elevação da escolaridade com profissionalização, no sentido de contribuir para 

a integração sociolaboral desse grande público historicamente cerceado do 

direito de concluir a educação básica e de ter acesso a uma formação 

profissional de qualidade, conforme veremos a seguir. 

 

 

 

2.  O Proeja  

Os trabalhadores, conscientes do valor da educação para a 
construção de uma cidadania ativa e para uma formação 
contemporânea, tomam a EJA como espaço de um direito e como 
lugar de desenvolvimento humano e profissional. A rigor, uma vez e 
quando superadas as funções de reparação e de equalização, estas 
iniciativas deverão encontrar seu mais marcante perfil: a função 
qualificadora.  (PARECER CNE/CEB 11/2000) 
 

O Programa de Integração da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

Integrada ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – 

PROEJA é originário do Decreto nº. 5.478, de 26/06/2005 que revelou a 

decisão governamental de atender à demanda de jovens e adultos pela oferta 

de educação profissional técnica de nível médio, da qual, em geral, são 

excluídos, bem como, em muitas situações, do próprio ensino médio, por 

fatores diversos. Com o PROEJA busca-se resgatar e reinserir no sistema 

escolar brasileiro milhões de jovens e adultos possibilitando-lhes acesso a 

educação e a formação profissional na perspectiva de uma formação integral.  

O Programa foi pensado inicialmente para integrar ensino médio com técnico, 

podendo ser oferecido de modo integral ou concomitante, mas foi 
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posteriormente modificado através do Decreto Nº 5.840, de 13 de julho de 

2006, que substituiu e promoveu alterações no Decreto 5.478, principalmente 

no que concerne à ampliação da abrangência, transformando o PROEJA em 

um Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade EJA, não mais limitando a abrangência dos 

cursos ao ensino médio com educação profissional técnica de nível médio. 

Essa ampliação suscitou a necessidade de produção de novos documentos 

referenciais, bem como a revisão do Documento Base PROEJA construído 

ainda na vigência do Decreto 5.478/2005. 

De acordo com o novo Documento Base, diversas ações estão em andamento 

para a consolidação desse projeto educacional que tem como fundamento a 

integração entre trabalho, ciência, técnica, tecnologia, humanismo e cultura 

geral com a finalidade de contribuir para o enriquecimento científico, cultural, 

político e profissional como condições necessárias para o efetivo exercício da 

cidadania. Destacam-se entre essas ações a formação, em nível de pós-

graduação lato sensu, de docentes e gestores e a constituição de núcleos de 

pesquisa visando à materialização de redes de colaboração acadêmica. 

Diversos outros planos encontram-se em andamento: qualificação de 

profissionais, através de cursos de extensão; articulação com programas de 

pós-graduação em Educação, para abertura de linhas de pesquisa nos campos 

de abrangência do PROEJA e produção de material educativo referencial para 

a elaboração de material didático (DOCUMENTO BASE, 2006).  

 

 

2.1 Modalidades dos cursos oferecidos 

O programa tem como princípio educativo o trabalho, a partir da formação 

profissional com escolarização para jovens e adultos. Os cursos oferecidos 

são: 

1- Educação profissional técnica de nível médio com ensino médio, destinado a 

quem já concluiu o ensino fundamental e ainda não possui o ensino médio e 

pretende adquirir o título de técnico. 
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2- Formação inicial e continuada com o ensino médio, destinado a quem já 

concluiu o ensino fundamental e ainda não possui o ensino médio e pretende 

adquirir uma formação profissional mais rápida. 

3-Formação inicial e continuada com ensino fundamental (quinta a oitava série 

ou sexto a nono anos), para aqueles que já concluíram a primeira fase do 

ensino fundamental. Dependendo da necessidade regional de formação 

profissional, são também admitidos cursos de formação inicial e continuada 

com o ensino médio.  

A expectativa é abrir sessenta mil matrículas com um investimento de R$ 398 

milhões até 2011. De acordo com informações disponibilizadas pelo MEC, em 

2008 a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

matriculou 9.141 alunos em cursos do Proeja, num investimento de R$ 20,9 

milhões. De acordo ainda com informações do MEC, com a adesão dos 

sistemas estaduais e municipais, a meta estimada de matrículas para 2009 foi 

de 40 mil. O Ministério da Educação está, ainda, convocando instituições de 

ensino ligadas à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica para montar cursos de educação profissionalizante integrada à 

educação básica nos municípios e em presídios. Para cada turma de até 30 

alunos serão liberados R$ 65 mil. As escolas técnicas federais devem formar 

parcerias nos municípios ou nos estados nos quais haja estabelecimentos 

penais.  

Dados do Sistema de Informação Penitenciária (Infopen) do Ministério da 

Justiça apontam que já passa de 420 mil o número de pessoas privadas de 

liberdade no Brasil. Dessas, somente 18% têm acesso a atividades 

educacionais e 70% não concluíram o ensino fundamental e, além disso, 

informam que estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), de 

2007, mostram 9,13 milhões de trabalhadores que procuraram emprego, dos 

quais apenas 1,6 milhão tinham experiência e qualificação profissional, 

apontando-se assim, uma demanda potencial de 7,4 milhões de trabalhadores 

sem formação profissional. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2009). 

A iniciativa prevê ainda a participação de pessoas com necessidades 

educacionais especiais, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social, 

http://portal.mec.gov.br/redefederal/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=565&Itemid=
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populações do campo e indígenas. E, na seleção dos projetos, esse público 

ganha prioridade. A ação faz parte do Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos na Formação Inicial e Continuada com Ensino Fundamental 

(PROEJA-FIC). São responsáveis pelo projeto as secretarias de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC) e de Educação Continuada, Alfabetização 

e Diversidade (SECAD) do Ministério da Educação (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2009). 

A criação do PROEJA acontece em um momento em que a diminuição 

sistemática do número de postos de trabalho obriga dar uma nova dimensão a 

própria formação, tornando-a mais abrangente, possibilitando ao sujeito, além 

de conhecer os processos produtivos, constituir instrumentos para inserir-se de 

modos diversos no mundo do trabalho, inclusive gerando emprego e renda. De 

acordo com o Documento Base (BRASIL, 2006), a implementação do 

Programa compreende a construção de um projeto passível de sociedade mais 

igualitária e se fundamenta nos eixos norteadores das políticas de educação 

profissional do atual governo (Governo Lula), quais sejam: a expansão da 

oferta pública de educação profissional; o desenvolvimento de estratégias de 

financiamento público que permitam a obtenção de recursos para um 

atendimento de qualidade; a oferta de educação profissional dentro da 

concepção de formação integral do cidadão, formação esta que combine na 

sua prática e nos seus fundamentos científico-tecnológicos e histórico sociais, 

trabalho, ciência e cultura – e o papel estratégico da educação profissional nas 

políticas de inclusão social. 

A proposta do PROEJA tem desencadeado polêmica no sentido de ser apenas 

mais um programa para a EJA, como tantos outros. Segundo Machado (2006) 

a proposta do Programa ganha significação em um contexto como o atual, de 

mudanças paradigmáticas e de busca da universalização da educação básica, 

além de ampliação de oportunidades e terminalidade através da qualificação 

profissional, coexistindo com a perspectiva de continuidade de estudos em 

nível superior a um público portador de escolaridade interrompida, fator 

limitador das chances de melhor inserção social e no mundo do trabalho.  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=567&Itemid=
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Nessa linha de pensamento, Moura (2006ª,p.08) considera necessária uma 

política de estado que deve: 

Ser levada a cabo para os adolescentes egressos do Ensino 
Fundamental e que, em geral, freqüentam um ensino médio que 
carece de significado porque, entre outros aspectos, não tem caráter 
de terminalidade, constituindo apenas uma ponte entre o Ensino 
Médio e o ensino superior para poucos que logram alcançar esse 
nível de educação.  

 

A implantação do PROEJA é cercada por desafios.  Um deles é enfrentar a 

descontinuidade nos estudos, que é marca da EJA, depois, necessita criar espaço 

para a interlocução e integração entre a Educação de Jovens e Adultos, o Ensino 

Médio e a Educação profissional, quer dizer, a interlocução entre duas 

modalidades e um nível de ensino sendo oferecidos de forma integrada.  O campo 

da EJA não tem tradição de integração entre essas categorias, esse diálogo é 

recente e ocorre ainda de forma muito tímida nas poucas iniciativas existentes no 

Brasil. De acordo com Moura (2006b, p.44):  

[...] nas instituições que atuam na educação profissional e tecnológica 
– EPT, tanto na Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica – formada pelos Centros Federais de Educação 
Tecnológica – CEFET, Escolas Técnicas Federais – ETF, Escolas 
Agrotécnicas Federais – EAF e escolas técnicas vinculadas às 
universidades federais -, como nos sistemas estaduais e nas redes 
nacionais de formação profissional que integram o Sistema S, não 
existe uma linha de ação especificamente voltada para a modalidade 
Educação de Jovens e Adultos, embora algumas delas tenham 
muitos jovens e adultos como alunos.  

 

Moura ( 2006b, p. 44) destaca também a questão da organização pedagógica 

no sentido de assumir a EJA como um campo de conhecimento específico, o 

que leva a necessidade de investigar, entre outros aspectos as reais 

necessidades desses alunos, o modo como eles:  

[...] produzem/produziram os conhecimentos que portam suas lógicas, 
conhecimentos prévios produzidos no seu estar no mundo àqueles 
disseminados pela cultura escolar, como interagir com os sujeitos de 
conhecimento, com os sujeitos professores, nessa relação de 
múltiplos aprendizados.  

 

2.2 A formação do professor para atuar na modalidade EJA 

Outro aspecto de fundamental importância e que constitui em mais um desafio 

para o PROEJA diz respeito à formação do professor para atuar na modalidade 

EJA, posto que a formação inicial para essa modalidade nas Universidades 
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Brasileiras ainda não acontece de forma satisfatória, assim como outras 

iniciativas de formação de professores para a EJA têm deixado a desejar, 

especialmente no nível de alfabetização. É assim que Freitas (2005), afirma ser 

de grande importância estreitar a interlocução com os Cursos de Licenciatura 

no sentido de contemplarem a formação específica desses profissionais de 

forma que eles tenham acesso a saberes gerais e específicos e nesse último 

seja inserida a EJA. 

É essa realidade sobre a formação dos professores que atuam na Educação de 

Jovens Adultos que explica as duas preocupações importantes do governo 

federal na implantação do PROEJA: primeiro a realização de quinze cursos de 

pós-graduação lato sensu nos diversos estados brasileiros e a previsão de 

outros, utilizando a modalidade do ensino à distância. De acordo com Machado 

(2006) espera-se que os docentes desses cursos sejam formados para 

cooperar na construção desse novo campo conceitual, pois esse espaço de 

sala de aula, que é fundamental, estará, também, sendo aproveitado para a 

discussão coletiva dos problemas, dificuldades e socialização das soluções e 

alternativas que possam ser encontradas; e segundo, as instruções para 

apresentação de Projetos do Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa 

Científica e Tecnológica em Educação Profissional Integrada à Educação de 

Jovens e Adultos – PROEJA-CAPES/SETEC, a partir do edital n. 03/2006, que 

dentre os objetivos pretendidos, encontra-se à formação de recursos humanos 

pós-graduados (strictu sensu) em educação profissional integrada a educação 

de jovens e adultos, contribuindo para desenvolver e consolidar o pensamento 

brasileiro nessa área.  

Desse modo, o PROEJA surge como uma iniciativa importante no que se refere 

ao direito assegurado aos jovens e adultos com baixa escolaridade. Na 

Constituição Federal de 1988 pode-se observar a explicitação desse direito 

quando em seu texto se fala dos direitos dos que não se escolarizaram na 

idade ideal. O inciso I do artigo 208 diz que o Ensino Fundamental passa a ser 

obrigatório e gratuito, ―assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os 

que a ele não tiveram acesso na idade própria‖. 

 A Constituição Federal Brasileira, no artigo 205, tem como princípio que toda 

educação visa ―o desenvolvimento pleno da pessoa, seu preparo ao exercício 
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da cidadania e sua qualificação para o trabalho‖ (BRASIL, 1988), ou seja, um 

ensino que não vise apenas decifrar o código escrito sem se apropriar de sua 

função social. No que concerne a Educação de Jovens e Adultos, os artigos 37 

e 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) – LDB 

9394/96 –, se referem diretamente à EJA. A mudança de Ensino Supletivo para 

Educação de Jovens e Adultos significou um alargamento do conceito ao 

mudar a expressão ensino, que se restringe à mera instrução, para educação, 

compreendendo os diversos processos de formação (SOARES, 2002).  

Ainda, a Declaração de Hamburgo, na V Confintea – Conferência Internacional 

de Educação de Adultos, realizada em 1997 (In: IRELAND, MACHADO, PAIVA, 

2004), em uma de suas passagens, coloca que a educação de adultos torna-se 

mais que um direito: é a chave para o século XXI; é tanto conseqüência do 

exercício da cidadania como condição para uma plena participação na 

sociedade.  É também um argumento forte em favor do desenvolvimento 

ecológico sustentável, da democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos e 

do desenvolvimento socioeconômico e científico.  

É assim que o PROEJA tem diante de si vários desafios a serem enfrentados 

para que milhares de jovens e adultos possam ter acesso a um direito 

educacional assegurado, de modo pleno e com qualidade. 
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3. Desenho metodológico da pesquisa 

A palavra pesquisa, dentre seus significados, pode ser entendida como 

atividade utilizada na busca de respostas para problemas propostos. Pesquisar 

é um processo sistemático de construção do conhecimento que tem como 

metas principais gerar novos conhecimentos e/ou corroborar ou refutar algum 

conhecimento pré-existente. Na busca de maiores conhecimentos, o 

pesquisador deve assumir e desenvolver hábitos que o direcionem para o 

aprendizado via pesquisa. Para tanto, faz-se necessário o desenvolvimento da 

capacidade de observar, selecionar, organizar e usar o senso crítico sobre a 

realidade social.  A pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação 

suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação 

disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser 

adequadamente relacionada ao problema (GIL, 1991). No que concerne à 

natureza, as pesquisas científicas podem ser classificadas em três 

modalidades: quantitativa, qualitativa e a quali-quantitativa13. 

Na pesquisa quantitativa, a base científica é originária do Positivismo, que foi 

tida como sinônimo de Ciência durante muito tempo e sua investigação 

considerada objetiva e baseada em variáveis passíveis de mensuração e em 

proposições prováveis. Para Malhotra (2001, p. 155), ―a pesquisa quantitativa 

procura quantificar os dados e aplicar alguma forma de análise estatística‖. A 

pesquisa quantitativa se aplica à dimensão da realidade que pode ser 

mensurada e trafega de modo eficaz na horizontalidade dos extratos mais 

densos e materiais dessa realidade. Seus resultados ajudam no planejamento 

de ações coletivas e são passíveis de generalização, especialmente nos casos 

em que as populações pesquisadas representam fielmente o coletivo. 

É uma abordagem metodológica de pesquisa utilizada, principalmente, nas 

ciências naturais e caracteriza-se pela análise e comparação de objetos e/ou 

fatos quantificáveis e observáveis, favorecendo desse modo o estabelecimento 

de teorias gerais que proporcionam o desenvolvimento da humanidade e da 

                                                 

13
 Refere-se à utilização de instrumentos das duas modalidades, embora alguns pesquisadores 

desaconselhem o uso do termo quali-quantitativa, achando melhor, quando for esse o caso, especificar 
que a pesquisa utiliza instrumentos das duas abordagens.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
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própria ciência. Os resultados das pesquisas quantitativas são passiveis de 

verificação mediante repetição dos experimentos, e também de generalização. 

A pesquisa quantitativa, como colocado anteriormente, surgiu sob a influência 

do Positivismo, de acordo com o qual o pesquisador não deve envolver-se com 

o objeto da pesquisa, além de pregar a utilização de procedimentos 

rigorosamente empíricos, com vistas ao máximo de objetividade possível no 

estudo realizado. É possível também, definir a pesquisa quantitativa como 

aquela voltada para a mensuração de segmentos do mercado e das 

informações qualitativas preexistentes ou levantadas pela pesquisa qualitativa. 

(PONTE, OLIVEIRA, MOURA, BARBOSA, 2008) 

Já a abordagem qualitativa de pesquisa surge no final do século XIX quando 

começaram a surgir indagações por parte dos cientistas sociais sobre se o 

método de investigação das ciências físicas e naturais deveria permanecer 

como modelo para o estudo dos fenômenos humanos e sociais. O historiador 

Dilthey (apud ANDRÉ, 1995), foi um dos primeiros a fazer esse tipo de 

indagação e a buscar uma metodologia diferente para as ciências sociais, 

argumentando que os fenômenos humanos e sociais são muito complexos e 

dinâmicos, o que torna quase impossível o estabelecimento de leis gerais como 

na física ou na biologia.  Esse historiador afirma que por outro lado, quando se 

estuda história, o interesse maior é o entendimento de um fato particular e não 

a sua explicação causal. E que, além disso, o contexto particular em que ocorre 

o fato é um elemento essencial para a sua compreensão. 

Então, com base nessas considerações ele sugere que a investigação dos 

problemas sociais utilize como abordagem metodológica à hermenêutica, que 

se preocupa com a interpretação dos significados contidos num texto, levando 

em consideração cada mensagem desse texto e suas inter-relações (DILTHEY 

apud ANDRÉ, 1995). Segundo André (1995), Weber também contribuiu de 

forma importante para a configuração da perspectiva qualitativa de pesquisa ao 

destacar a compreensão como o objetivo que diferencia a ciência social da 

ciência física. A citada autora coloca que, para Weber, o foco de investigação 

deve se centrar na compreensão dos significados atribuídos pelos sujeitos às 

suas ações, pois tanto quanto Dilthey, Weber argumenta que para 
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compreender esses significados é necessário colocá-los dentro de um 

contexto. 

A pesquisa quali-quantitativa, como o próprio nome dá a entender, é composta 

pela combinação das duas modalidades, a quantitativa e a qualitativa, 

utilizando tanto a visão positivista quanto a fenomenológica, tentando 

aproveitar o que há de melhor em cada uma delas. Assim, no caso das 

pesquisas de mercado, por exemplo, se surgir a necessidade de saber o 

porquê de determinado grupo ter apresentado certas características ou 

preferências em uma pesquisa quantitativa, será necessário lançar mão da 

qualitativa para esse entendimento, de modo que as duas podem se 

complementar. Então, se faz importante ressaltar que as pesquisas 

quantitativas e qualitativas oferecem perspectivas diferentes, mas não são 

opostas ou antagônicas, e sim, representam abordagens que podem ser 

utilizadas em conjunto, de acordo com a necessidade em questão, obtendo 

assim mais informações do que poderia se obter para conhecimento do 

fenômeno, se os métodos fossem utilizados isoladamente14.  Para Minayo 

(2005, p. 99): 

A realização de pesquisa através da complementaridade de 
abordagens é uma maneira atual de reconhecer os limites dos 
modelos fechados e a existência de processos na realidade 
investigada, que permitem ser ―explicados em sua magnitude e 
compreendidos em sua intensidade.  

 

Desse modo, visando obter o máximo de aproveitamento das informações, 

lançamos mão, nesse trabalho, de instrumentos das duas abordagens de 

pesquisa: a qualitativa e a quantitativa.  

 

3.1 Método 

A fim de conhecer o perfil dos beneficiários do PROEJA e as razões das taxas 

de conclusão do curso estarem muito aquém do esperado, lançamos mão, no 

desenvolvimento da pesquisa, de instrumentos das abordagens qualitativa e 

quantitativa. Ou seja, se tratou de um estudo que teve uma abordagem mista, 

envolvendo uma dimensão qualitativa e uma dimensão quantitativa.  

                                                 

14
 Dicionário publicitário on-line, 2006. 
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A dimensão quantitativa foi necessária nos dados de base numérica, na 

medição e análise das medidas do fenômeno. A dimensão qualitativa foi 

necessária para a compreensão, análise e descrição dos discursos, ao 

estabelecimento de relações de coisas evocadas a partir dos sujeitos. 

O estudo misto se caracteriza pelo uso de instrumentos das abordagens 

qualitativa e quantitativa e sua vantagem está em poder estabelecer relações 

significativas entre variáveis e, ao mesmo tempo, poder responder a questões 

sobre como, o quê e por quê.  

A escolha por esse tipo de abordagem decorreu da necessidade da 

investigação e da particularidade do fenômeno desse estudo, pois algumas das 

dimensões que nos propusemos responder foram melhor analisadas 

quantitativamente, enquanto outras requereram uma análise de base mais 

qualitativa.  O perfil dos beneficiários do Programa, por exemplo, foi melhor 

analisado quantitativamente, enquanto que as dificuldades encontradas no 

decorrer do curso pelos alunos, demandou uma análise mais qualitativa para 

uma melhor compreensão das razões dessas dificuldades..  

É importante, mais uma vez, ressaltar que as pesquisas quantitativas e 

qualitativas oferecem perspectivas diferentes, mas não são opostas ou 

antagônicas, e sim, representam abordagens que podem ser utilizadas em 

conjunto, de acordo com a necessidade em questão, obtendo, assim, mais 

informações do que poderia se obter para conhecimento do objeto de estudo, 

se os métodos fossem utilizados isoladamente.  

Em síntese, é fácil concordar com Santos Filho (2001), quando ele afirma que:  

Parece ser fictícia, e mesmo simplista e artificial a dicotomia entre 
pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Na investigação 
científica, se faz necessário superar as aparentes contradições 
epistemológicas, metodológicas e operacionais entre essas 
abordagens, para realização de uma investigação sistemática, 
abrangente e comprometida, tanto com os princípios científicos 
quanto com a realidade investigada.  

 

O estudo foi proposto em uma modalidade do tipo estudo de caso. Conforme 

Ventura (2007, p. 384), o estudo de caso tem origem na pesquisa médica e 

psicológica com a análise de um caso individual que explica a dinâmica e a 

patologia de uma doença dada. Acreditava-se que a exploração intensa de um 
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único caso permitiria um conhecimento sobre o fato estudado. Sobre isso, 

Sanches Peres e Santos (2005, p. 110) dizem que: 

De acordo com Becker (1993), a medicina pode ser considerada a 
primeira disciplina a utilizar estudos de caso em larga escala na 
atividade científica.  Inicialmente as pesquisas que adotavam essa 
estratégia metodológica apresentavam um enfoque prioritariamente 
diagnóstico e tinham como foco basicamente à análise de um sujeito 
específico ou de determinados grupos clínicos.  

 

Hoje, o estudo de caso tornou-se uma das modalidades de pesquisa qualitativa 

em ciências humanas e sociais. No entanto, é necessário ressaltar que os 

estudos de caso também podem ser empregados em pesquisas quantitativas, 

visto que em determinadas áreas do conhecimento a quantificação de dados é 

imprescindível para a análise em profundidade do objeto (SANCHES PERES e 

SANTOS, 2005; ANDRÉ e LÜDKE, 1986).  

Para Sanches Peres e Santos (2005), o fato das pesquisas médicas, pioneiras 

na utilização de estudos de caso, visar à identificação e à compreensão dos 

fatores associados à origem e à evolução de doenças privilegiando, na maioria 

das vezes, a abordagem qualitativa contribuiu para que alguns autores 

acreditem que o estudo de caso presta-se basicamente a análises qualitativas.  

Conforme Gil (1991), a origem do estudo de caso é bastante remota, 

relacionando-se ao método introduzido por C.C. Laugdel no ensino jurídico nos 

Estados Unidos.  Sua disseminação está ligada, contudo, à prática 

psicoterapêutica e ao trabalho dos assistentes sociais junto a indivíduos, 

grupos e comunidades. Chizzotti (2006 apud VENTURA, 2007) coloca que o 

estudo de caso como modalidade de pesquisa teve inicio nos estudos 

antropológicos de Malinowski e na Escola de Chicago, sendo que 

posteriormente seu uso foi ampliado para estudo de eventos, organizações, 

grupos e comunidades. Hoje, o estudo de caso é adotado na investigação de 

fenômenos das mais diversas áreas do conhecimento (ANDRÉ, 1995).  

Ao falar sobre quando utilizar diferentes estratégias de pesquisa, Yin (2005a), 

explica que três condições devem ser consideradas para a escolha do método: 

o tipo de questão de pesquisa proposta; a extensão de controle que o 

pesquisador tem sobre os eventos contextuais e o grau de enfoque em 

acontecimentos contemporâneos, em oposição a acontecimentos históricos. 
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Ele chama, ainda, a atenção para o fato de que antes de se definir o método a 

ser utilizado é necessário analisar as questões que são colocadas pela 

investigação.  

Para Bonoma (1985 apud BRESSAN 2000, p. 2) o método do estudo de caso é 

útil,  

"[...] quando um fenômeno é amplo e complexo, onde o corpo de 
conhecimentos existente é insuficiente para permitir a proposição de 
questões causais e quando um fenômeno não pode ser estudado 
fora do contexto no qual ele naturalmente ocorre".  

 

Assim, por considerarmos ter se tratado do estudo de uma realidade 

específica, bem como da especificidade do objeto de investigação - o PROEJA 

na cidade de Salvador -, cujos cursos até o inicio de realização da pesquisa 

estavam sendo oferecidos unicamente no IFBA, este estudo foi proposto na 

modalidade estudo de caso. 

 

3.2. O contexto empírico da pesquisa 

O campo empírico desse estudo foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia – IFBA, campus Salvador. De acordo com Documento 

Base do PROEJA (2006), a Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica tem um papel relevante para o bom desempenho do programa, 

pois algumas características dessas instituições potencializam a função que 

elas podem assumir nesse processo. Em primeiro lugar, estão presentes em 

quase todos os estados da federação. Em segundo, mas não com menor 

importância, está sua experiência no Ensino Médio e na Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, o que as credencia para oferecer os cursos do 

PROEJA, embora lhes falte experiência na modalidade EJA.  

 

3.3. Sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos desse estudo foram os alunos, professores e coordenadores do 

Curso de Infraestrutura Urbana do IFBA. Esse curso tem duração de sete 

semestres, um total de cento e dois alunos freqüentando o curso em 2009.2, 

trinta e quatro professores e um coordenador. 
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3.4. Instrumentos e procedimentos de coleta de dados e informações 

Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico para subsidiar a discussão 

teórica, buscando primeiro entender o Programa Nacional de Integração da 

Educação Básica com a Educação Profissional na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos – PROEJA. Para tanto, foram analisados: 

1. O Decreto nº 5.478, de 26/06/2005, que cria o PROEJA;  

2. As alterações promovidas pelo Decreto Nº 5.840, de 13 de julho de 

2006, que amplia a abrangência do Programa, transformando o 

PROEJA em um Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade EJA, não mais 

limitando a abrangência dos cursos ao ensino médio com educação 

profissional técnica de nível médio; 

3. As informações sobre o Programa disponíveis no Site do MEC; 

4. Documentos Base que discorrem sobre o Programa; 

5. Literatura disponível sobre o Programa. 

Além do estudo sobre o Programa, foi feito um levantamento bibliográfico sobre 

a Educação de Jovens e Adultos, - público específico do PROEJA -, seus 

objetivos, desafios e possibilidades, além de estabelecer relações com o atual 

contexto do mundo do trabalho, haja vista que o PROEJA integra o ensino 

básico com o profissionalizante.  

O propósito dessa revisão de literatura foi o de ampliar as reflexões acerca do 

tema, possibilitando uma visão mais ampla do contexto do PROEJA, o que 

permitiu o subsídio teórico necessário para todo o desenvolvimento da 

pesquisa. 

Além disso, a fim de caracterizar os alunos do PROEJA que freqüentam o 

curso de Infraestrutura urbana, foi feito um levantamento no banco de dados 

dessa instituição, buscando levantar informações sobre a quantidade de alunos 

inscritos nos processos seletivos para esse curso, a escolaridade dos mesmos 

e, desses inscritos, quantos entraram e quantos foram reprovados, com o 

intuito de conhecer a escolaridade desses alunos e, de que modo essa 

escolaridade interferiu ou não no acesso ao curso. Fizemos também um 

levantamento da quantidade de alunos aprovados e repetentes em cada 



56 

 

 

semestre, bem como dos desistentes, visando uma melhor compreensão das 

dificuldades no andamento do curso. 

Concluída essa etapa de análise documental, passamos à pesquisa empírica 

com os alunos, professores e coordenadores do Programa no IFBA, através de 

aplicação de questionários e de entrevista semi-estruturada. Trabalhamos com 

questionário com os alunos dos sete semestres no intuito de conhecer o perfil 

sócio-demográfico deles, e, também, algumas questões relativas às 

dificuldades encontradas no curso, dados importantes no desenvolvimento da 

pesquisa. Os questionários foram aplicados ao total de alunos, tendo sido 

respondido por 78 deles. Além do questionário, fizemos entrevistas abertas, 

tanto com alunos quanto com professores e coordenadores, com o objetivo de 

conhecer as dificuldades desses alunos e as razões das taxas de conclusão do 

curso estar tão baixas. As entrevistas abertas foram feitas em grupo, com 12 

alunos de cada turma do primeiro ao quinto semestre, equivalendo a mais de 

50% dos alunos de cada uma dessas turmas, e com o total de alunos do sexto 

e sétimo semestres, por essas duas últimas turmas contarem apenas com 7 e 

6 alunos, respectivamente. O critério de escolha dos alunos que participaram 

da entrevista aberta foi à disponibilidade dos mesmos, pois eles têm uma 

carga-horária muito apertada e, em função disso, nem todos dispunham de 

tempo para participar.  

Em relação aos professores, foram aplicados, também, questionários, tendo 

sido respondidos por 26 deles. As entrevistas abertas foram individuais, com 

dois professores da área técnica e dois da área do ensino médio dos três 

primeiros semestres, equivalendo a quatro professores de cada um desses 

semestres iniciais, e um professor da área técnica e um da área do ensino 

médio dos demais semestres, equivalendo a dois professores de cada um 

desses semestres. O número maior de professores entrevistados nos três 

primeiros semestres se justificou por serem esses semestres iniciais os que 

contaram com maior número de repetências e evasão. O critério utilizado foi, 

também, a disponibilidade, embora seja importante registrar que os professores 

foram bastante acessíveis, apesar do pouco tempo livre de que dispunham. 

Todas as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas e analisadas. 
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3.5. A entrevista como técnica de coleta de dados: 

A entrevista é definida por Haguette (1997, p. 86) como um ―processo de 

interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem 

por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado‖.   

Tomada no sentido mais amplo de comunicação verbal, e no sentido restrito de 

coleta de informações sobre determinado tema de pesquisa, a entrevista é a 

estratégia mais usada no processo de trabalho de campo. 

Entrevista é antes de qualquer coisa uma conversa a dois ou em grupo, 

realizada por iniciativa do entrevistador, destinada a construir informações 

pertinentes para um objeto de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, de 

temas igualmente pertinentes tendo em vista este objetivo (MINAYO 2007). Em 

relação aos tipos de entrevista, existem basicamente: a entrevista estruturada 

ou fechada, a semi-estruturada, a entrevista focalizada, entrevista projetiva e, a 

entrevista livre ou aberta.  

Nesta pesquisa utilizamos a entrevista fechada e a semi-estruturada. A 

entrevista fechada normalmente é realizada a partir de um questionário pré-

estabelecido e totalmente estruturado. A entrevista semi-estruturada é aquela 

que parte de alguns questionamentos básicos, baseados em teorias e 

hipóteses de interesse do estudo e que oferece diversas possibilidades de 

interrogativas, oriundas de novas hipóteses que vão aparecendo a partir das 

respostas do entrevistado.  

Neste tipo de abordagem, o entrevistador lança mão de um amplo roteiro de 

entrevista, abrangendo diversos aspectos do fenômeno a ser estudado, de 

modo que, por meio de suas respostas, os entrevistados estão revelando sua 

representação sobre a realidade, suas experiências e percepções básicas. 

Este formato é interessante também porque permite que a ordem das questões 

seja modificada de acordo com o andamento da entrevista, ou seja, os 

entrevistadores têm flexibilidade para explorar informações e idéias mais 

interessantes ou inesperadas, levantadas pelos informantes (ABRAMOVAY, 

2003).  

É importante destacar que as perguntas fundamentais que constituem, em 

parte, a entrevista semi-estruturada, resultam tanto da teoria que dá suporte a 
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ação do investigador como também, de toda a informação que ele já recolheu 

sobre o fenômeno a ser investigado.  A semelhança principal entre a pesquisa 

quantitativa e a qualitativa talvez seja o fato de tanto uma quanto a outra 

procurarem um determinado tipo de conhecimento sobre um objeto ou 

fenômeno especifico. No tocante a entrevista, tanto na qualitativa quanto na 

quantitativa é necessário que o entrevistador seja amistoso, delicado, acessível 

e imparcial, isto é, que tenha cuidado para não demonstrar o que está 

pensando sobre a resposta do entrevistado, nem faça julgamentos ou criticas 

ao que é dito pelo entrevistado. Também é necessário conhecimento prévio do 

assunto a ser investigado, ou seja, o entrevistador deve conhecer bem o 

assunto e as perguntas que deverão ser feitas, de modo a perguntá-las em tom 

de conversa e não através de leitura do roteiro; deve conhecer a pergunta que 

vem a seguir, a fim de evitar pausas enquanto lê o roteiro ou questionário. 

Tanto na entrevista qualitativa quanto na quantitativa, o entrevistador deve 

manter a orientação da entrevista sob seu controle, desestimulando conversas 

que não estejam ligadas a entrevista e procurando conservar quem responde 

dentro do assunto (SELLTIZ, 1975). 

Assim, os instrumentos e procedimentos aqui elencados foram fundamentais 

para a construção do perfil dos beneficiários do PROEJA no IFBA, bem como 

para conhecer os objetivos do Programa e as dificuldades enfrentadas pelos 

alunos no decorrer do curso, posto que tanto o levantamento bibliográfico 

quanto a pesquisa no banco de dados do IFBA e as entrevistas com alunos, 

professores e coordenação do curso foram pensados visando atender a esse 

objetivo 

 

 

3.6. Procedimentos de análise 

A última fase da pesquisa consistiu da análise dos dados levantados na 

pesquisa documental e bibliográfica e na pesquisa empírica. Para proceder à 

análise fizemos as transcrições das entrevistadas gravadas, sistematização 

dos dados e análise dos conteúdos. Nesse processo, identificamos categorias 

centrais ou temas que ecoaram mais freqüentemente nas falas dos sujeitos e 

examinamos isso como categoria de análise, afim de melhor entender às 
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razões das dificuldades enfrentadas pelos alunos durante o curso. Outros 

procedimentos de análise foram feitos em relação às informações coletadas 

nos bancos de dados do IFBA, que compuseram um banco de dados dos 

alunos no programa SPSS e foram analisados a partir dos percentuais 

fornecidos por esse programa, a fim de proceder à caracterização do perfil dos 

beneficiários do PROEJA no IFBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte III 

 Achados da 

pesquisa 

 

 



61 

 

 

Nessa parte do trabalho, apresentamos o curso criado para o PROEJA no 

IFBA, assim como a proposta de formação integrada no curso, um dos pontos 

fortes da proposta do Programa, seguido da análise dos resultados.  

O PROEJA é, pois, uma proposta constituída na confluência de ações 
complexas. Desafios políticos e pedagógicos estão postos e o 
sucesso dos arranjos possíveis só materializar-se-á e alcançará 
legitimidade a partir da franca participação social e envolvimento das 
diferentes esferas e níveis de governo em um projeto que busque não 
apenas a inclusão nessa sociedade desigual, mas a construção de 
uma nova sociedade fundada na igualdade política, econômica e 
social, em um projeto de nação que vise uma escola vinculada ao 
mundo do trabalho numa perspectiva radicalmente democrática e de 
justiça social. (BRASIL, 2007) 

 

 

4. O Curso de Infraestrutura Urbana do IFBA  

As instituições da Rede Federal de Educação Técnica e Tecnológica, com o 

lançamento do PROEJA pelo MEC, foram obrigadas a destinar, em 2006, o 

correspondente a 10% das vagas oferecidas em 2005 para o ensino médio 

integrado à educação profissional destinada a jovens acima de 18 anos e 

adultos que tenham cursado apenas o ensino fundamental.  

O Decreto n. 5.478/2005, nos artigos 3º e 4º, tem previsto que a formação 

profissional integrada ao ensino médio na modalidade EJA possa ocorrer como 

formação inicial e continuada ou como habilitação técnica. No caso da 

formação inicial, os cursos terão carga horária de 1.600 horas, das quais 1.200 

deverão ser destinadas à formação geral e no mínimo 200 à formação 

profissional. Como habilitação técnica, os cursos devem ter carga horária de 

2.400 horas, das quais 1.200 para formação geral. A carga horária mínima da 

formação específica deve atender a estabelecida para a respectiva habilitação. 

De acordo com as orientações do Documento Base (BRASIL, 2006), a 

elevação da escolarização e a Educação Profissional e Tecnológica precisam 

também estar associadas aos recursos mobilizáveis para o desenvolvimento 

local, integrado e sustentável, como estratégia de um projeto soberano e 

autônomo de país. O Decreto nº 5.840/06, no parágrafo único do seu Art. 5º, 

determina, assim, que as áreas profissionais escolhidas para a estruturação 

dos cursos do PROEJA devem, preferencialmente, ser as que guardam maior 
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sintonia com as demandas de nível local e regional, de forma a contribuir com o 

fortalecimento do desenvolvimento socioeconômico e cultural. 

No IFBA , para atender ao PROEJA, foi criado o curso de Infraestrutura urbana, 

que teve inicio no segundo semestre de 2006. É um curso de habilitação 

técnica na área de construção civil, com carga-horária de 2.400 horas e 

duração de sete semestres. O curso é dividido em módulos, sendo um módulo 

por semestre. De acordo com a coordenação, o curso foi criado pensando no 

mercado, ou seja, em algo que abrangesse tanto a área de saneamento quanto 

a de estrada, porque perceberam, através da observação do mercado, que há 

uma necessidade de profissionais habilitados para essa área. 

 

4.1 Estrutura do curso: 

Apresentaremos nesse tópico a forma como o curso está organizado no que se 

refere aos requisitos de acesso, área de atuação do egresso, organização 

curricular, avaliação e equipamentos disponíveis, para que possamos ter um 

conhecimento geral de sua estrutura. 

 

Requisitos de acesso 

De acordo com o Plano de Curso do Curso Técnico de Nível Médio em 

Infraestrutura Urbana, o ingresso no curso ocorre mediante processo seletivo 

no qual são aprovados trinta candidatos por ano letivo para o turno noturno. 

Para ingresso, por se tratar de um curso na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, é exigido a conclusão do ensino fundamental e a idade 

mínima de 18 anos. O processo seletivo, de caráter eliminatório e 

classificatório, é caracterizado por uma abordagem interdisciplinar e realizado 

através da aplicação de uma prova única, constituída de duas partes: 

 A primeira parte da prova, de caráter eliminatório, é composta de 24 

questões objetivas. As questões têm como ponto de partida um tema 

gerador, objetivando a verificação do domínio das competências e 

habilidades que deverá ter o aluno egresso do ensino fundamental. A 

abordagem da prova está relacionada às áreas do conhecimento 
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cientifico – português, matemática, história e geografia – buscando a 

apreciação dos pré-requisitos necessários ao candidato para ingresso 

na educação profissional; 

 A segunda parte da prova, de caráter classificatório, é composta por 

uma redação. A avaliação da redação leva em consideração: o 

tratamento do tema de forma pessoal (conteúdo); a seqüência lógica, 

estrutura do parágrafo e expressividade; adequação do vocabulário 

(estrutura); a ortografia, acentuação, concordância, pontuação e 

regência (correção de linguagem); a colocação de parágrafos e de 

margens (organização gráfica). 

 

Área de atuação do técnico de infraestrutura urbana 

O Técnico em Infraestrutura Urbana é um profissional da área de construção 

Civil apto para atuar, sob supervisão de profissional de nível superior, na 

elaboração de projetos e planejamento de obras, na execução (gerenciamento 

do processo de produção, operacionalização e manutenção dos sistemas 

implantados), manutenção e recuperação de obras de infraestrutura urbana 

(rede viária e saneamento urbano). Para isto, deve desenvolver competências 

gerais relativas à sua formação enquanto cidadão e profissional, e 

competências e habilidades especificas ligadas a sua atuação como técnico em 

Infraestrutura Urbana. 

 

Organização curricular 

O Curso técnico em infraestrutura urbana, com carga horária total de 2.400h, 

possui uma organização curricular distribuída em sete semestres letivos, 

atendendo à carga horária estabelecida para os cursos da educação 

profissional técnica na área de nível médio do PROEJA (2.400h), sendo 1200h 

para a formação geral e 1.200h para a habilitação profissional técnica na área 

de construção civil, conforme estabelece o Art. 4 do Decreto nº 5.840/2006. Os 

semestres letivos são articulados de forma seqüencial e estruturados visando à 

construção paulatina do perfil profissional de conclusão do curso, por meio do 
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desenvolvimento de competências e habilidades da formação geral e da 

formação profissional específica na área de construção civil.  

 

Avaliação 

Art. 39. O processo de avaliação da aprendizagem deve ser amplo, contínuo, 

gradual, cumulativo e coorporativo, envolvendo todos os aspectos qualitativos e 

quantitativos da formação do educando, conforme prescreve a Lei nº 9.394/96. 

Art. 40. A avaliação compreendida como uma prática de investigação 

processual, diagnóstica, contínua, cumulativa, sistemática e compartilhada em 

cada etapa educativa, com diagnóstico das dificuldades e retroalimentação, 

destina-se a verificar se houve aprendizagem e apontar caminhos para o 

processo educativo. 

Art. 41. A verificação do rendimento escolar será feita de forma diversificada, 

de acordo com a peculiaridade de cada processo educativo, contendo entre 

outros: 

I – atividades individuais e em grupo, como: pesquisa bibliográfica, 

demonstração prática e seminários; 

II – pesquisa de campo, elaboração e execução de projetos; 

III – provas escritas e/ou orais: individual ou em equipe; 

IV – produção científica, artística ou cultural. 

Art. 45. O desempenho acadêmico do aluno será expresso no Memorial de 

Desempenho Acadêmico constante no Diário de Classe. 

 

Instalações e equipamentos 

 Salas de desenho: 06 salas de desenho e projeto disponíveis para as 

atividades que envolvam arquitetura, estrutura, hidráulica e elétrica. São 

salas com pranchetas profissionais onde os estudantes podem 

desenvolver seus projetos, inclusive em horários independentes das 

aulas normais. 
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 Laboratório de Topografia: com pranchetas e equipamentos para 

levantamento topográfico: teodolitos, estações totais, níveis, miras, 

trenas e bússolas. 

 Laboratório de Solos e Materiais de Construção: laboratório equipado 

com bancadas, balanças e todos os equipamentos necessários à 

execução dos ensaios específicos. 

 Laboratório de Ensaios Tecnológicos: voltado para o estudo da 

resistência dos materiais: cimento, concreto e aço, com máquinas que 

realizam ensaios de compressão, flexão, tração e ruptura do aço. 

 Laboratório de prática profissional: conjunto de salas ambientadas, 

onde são desenvolvidas atividades multidisciplinares. São salas com 

pranchetas pequenas e grandes, envolvendo aulas teóricas e práticas 

de hidráulica e elétrica, bem como elaboração de projetos. 

 Laboratórios de Física, Biologia e Química: com bancadas e 

equipamentos necessários às atividades práticas. 

 Audiovisual: 05 salas de audiovisual equipadas com videocassete, 

projetor, multimídia e DVD. 

 Laboratório de informática: laboratórios com 20 computadores para 

desenvolvimento da aula de Informática Básica e Desenho Assistido por 

Computador. 

 Biblioteca: biblioteca contendo acervo referente às disciplinas da 

formação geral e da formação profissional. 

As informações aqui apresentadas sobre a estrutura do curso foram transcritas 

do Plano de Curso do mesmo. Tivemos acesso a uma cópia de parte desse 

plano, a que está sendo apresentada. Segundo a coordenação, o plano ainda 

está sendo discutido em alguns de seus aspectos e não está ainda aprovado. 

Conforme suas palavras: ―ainda não se bateu o martelo”. Como podemos 

verificar, de um modo geral, o curso está bem estruturado, pelo menos no que 

apresenta o seu plano, especialmente em relação às instalações e 

equipamentos disponíveis. A parte referente à organização e grade curricular, 

assim como o projeto pedagógico do curso estavam em fase de reestruturação, 
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por isso não pudemos apresentar e comentar sobre sua estrutura. Talvez a 

forma de seleção dos alunos deva ser revista, principalmente em função do 

público-alvo que precisa ser alcançado, conforme veremos mais adiante. 

 

 

4.2 A proposta de Formação Integrada  

Não se pode perder de vista o desafio da proposta pedagógica para o curso, 

que precisa cobrir conteúdos e funções da educação básica e da educação 

profissional, simultaneamente. Além das implicações que decorrem dessa 

associação, é necessário atinar também para a característica diferenciada da 

Educação de Jovens e Adultos, já que ela lida com diferentes estilos cognitivos 

e de aprendizagens, situação complexa em si para a organização do processo 

pedagógico e para a formação de professores que atuam nesse campo. Para 

Machado (2006, p.41) 

A natureza da problemática envolvida indica a necessidade de tomar 
a especificidade da EJA como princípio metodológico primário do 
desenho e da organização curricular, sem que isso signifique 
descuido com relação às exigências didático-pedagógicas da 
Educação Profissional.  

 

Esse critério é importante para que as especificidades da EJA possam ser 

contempladas e atendidas, concomitantemente ao ensino profissional e médio.  

No contexto histórico do Brasil, as políticas educacionais não favoreceram a 

formação das pessoas pertencentes às classes trabalhadoras que buscavam, 

na escola pública, uma trajetória educacional e de formação integral para a 

vida e para o trabalho, na qual a educação básica e a profissionalização 

estariam presentes. Segundo Kuenzer (2005), houve sempre projetos distintos 

para a formação das elites, de um lado, e para a formação dos trabalhadores, 

de outro lado. Tal divisão tem paralelo consistente na valoração claramente 

distinta entre trabalho manual – menos valorizado e para o qual se formariam 

os filhos de trabalhadores – e trabalho intelectual – historicamente privilegiado 

e para o qual se dirigiriam os filhos da elite. Variando no decorrer do tempo e 

do espaço, tal dualidade teve, e continua tendo, impactos significativos na 

formulação, organização e implementação de políticas educacionais.  
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Desde quando se integrou educação geral e profissional na LDB de 1961, 

incluindo-se a profissionalização compulsória no Ensino Médio em 1971, até a  

separação completa entre educação básica e profissionalizante promovida pelo 

Decreto 2208/97,  tem-se  convivido, no Brasil, com uma falta de integração 

entre educação geral e formação profissional, de modo que, a proposta de 

integração entre ensino geral e profissional do PROEJA pode ser vista como 

um mérito, embora entre a proposta e a efetiva consolidação de novas bases 

para a educação nacional haja ainda um bom caminho a ser trilhado.  

Sobre os conceitos que embasam a política de integração da educação 

profissional ao ensino médio na modalidade EJA, é oportuno destacar que de 

acordo com o Documento Base (BRASIL, 2006), a concepção de currículo 

integrado deve orientar a organização dos cursos do PROEJA, ou seja, a 

formação integral deve operar prioritariamente, na perspectiva de um projeto 

político pedagógico integrado, apesar de ser possível a articulação entre o 

ensino médio e a educação profissional na forma concomitante. 

Em relação ao currículo integrado o que se pretende é uma integração de 

conteúdos, de metodologias e de práticas educativas. Refere-se a uma 

integração teoria-prática, entre o saber e o saber-fazer, no qual se pode 

traduzir em termos de integração entre uma formação humana mais geral, uma 

formação para o ensino médio e para a formação profissional. (BRASIL, 2006). 

 É uma construção que requer, dentre outras coisas:  

[..] que cada profissional saia do isolamento de sua experiência 
específica, seja de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 
Formação inicial e continuada, de Ensino Fundamental ou Médio, de 
Educação de Jovens e Adultos, para introduzir-se num processo de 
um novo aprendizado, que implica, em primeiro lugar, a 
conscientização da necessidade de harmonizar conteúdos, e que 
pede inserções de novos conteúdos em suas práticas e coordenação 
temporal de suas ações didáticas, considerando as demandas de 
compartilhamento e de cooperação, mesmo que se trate da forma 
concomitante de oferta educacional.  Numa perspectiva mais 
avançada de complementação, pede, ainda, que se estruture o 
trabalho pedagógico de forma interdisciplinar e até transdisciplinar. 
(MACHADO, 2006, p.45) 

 

Entretanto, não existem orientações específicas por parte do PROEJA de como 

se trabalhar, na prática, esse currículo integrado. Apesar da determinação 

através de normas, portarias, pareceres, etc., nenhuma formação foi dada a 
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instituição ou ao corpo docente de como trabalhar o ensino integrado. 

Conforme palavras de uma professora do IFBA:  

O PROEJA é relativamente novo, ainda está se definindo enquanto 
história e o Decreto e os Documentos Bases são muito amplos, eles 
deixam a escola ir com muita liberdade pra fazer da maneira que elas 
acham mais adequada, então o que percebo é que até o próprio 
pensar o que é o PROEJA ainda está em processo, a definição do 
que vem ser o PROEJA está em processo. 

 

Segundo a coordenação do curso do PROEJA no IFBA, tem outro problema 

que é o seguinte: a compreensão do que seja uma formação integrada.  

Alguns acham né, boa parte dos professores da escola lêem o 
documento e entendem que é o seguinte: todo e qualquer aluno, de 
todo e qualquer curso, tem que sair daqui com o ensino médio igual a 
qualquer curso que tem aí fora. Outra parte entende que não, que 
essa formação do ensino médio dentro de um curso integrado, ela 
deve ser voltada para a área profissional né, deve ter as mesmas 
competências, as mesmas habilidades, só que a ênfase deve ser 
especifica...  

 

Essa questão não está ainda muito clara para todos os sujeitos envolvidos no 

curso.  Uma professora coloca que esse é, na verdade, um problema da escola 

como um todo: ―Sobre isso tem havido uma discussão. A formação integrada que 

sempre existiu aqui no Cefet, ela era integrada no nome. É integrada no nome”. Ela 

diz que quando entrou no Cefet e foi ensinar turmas do último ano do curso 

integrado, uma coisa que a deixava curiosa é que ela ensinava projetos e os 

alunos já desenhavam maravilhosamente bem, faziam cálculos estruturais que 

estudantes de engenharia na faculdade não faziam, mas quando ela pediu para 

eles fazerem um projeto maior, pois era o ultimo ano, eles não sabiam onde 

colocar os pilares.  

E isso pra mim era uma coisa que me espantava, como é que você 
sabe fazer o cálculo, mas você não compreende espacialmente onde 
é que isso ta, né. Então pra mim isso era uma formação fragmentada, 
de integrada não tinha nada. Eu era ótimo em hidráulica, eu era ótimo 
em elétrica, eu era excelente em desenho, mas na hora de juntar isso 
tudo eu encontrava um problema.  

 

Na literatura, encontramos que a interdisciplinaridade equivale à integração, 

entendida como interpenetração de métodos e conteúdos de disciplinas que se 

propõem a trabalhar conjuntamente determinado objeto de estudo (FREITAS, 

2000). Nesse sentido, a integração coloca as disciplinas e cursos isolados 

numa perspectiva relacional, de tal modo que o abrandamento dos 
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enquadramentos e das classificações do conhecimento escolar promove maior 

iniciativa de professores e alunos, mais integração dos saberes escolares com 

os saberes cotidianos, combatendo assim, a visão hierárquica e dogmática do 

conhecimento (BERNSTEIN, 1995). 

O currículo integrado deve organizar o conhecimento e desenvolver o processo 

de ensino-aprendizagem de forma que os conceitos sejam apreendidos como 

sistema de relações de uma totalidade concreta que se pretende explicar/ 

compreender. A integração exige que a relação entre conhecimentos gerais e 

específicos seja construída continuamente ao longo da formação, sob os eixos 

do trabalho, da ciência e da cultura (RAMOS, 2005). 

Para a direção de ensino do IFBA, o currículo integrado é a busca de acabar 

definitivamente com a famosa dicotomia entre as disciplinas propedêuticas e as 

disciplinas profissionais, é a intenção de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, 

para ele o currículo integrado é também um desafio porque a integração ainda 

não tem forma e ela só vai acontecer na medida em que se experimente como 

fazê-la e, por ainda não ter forma, essa integração ainda vai demorar a 

acontecer.  

Essa afirmação pode ser comprovada na fala de um aluno do curso de 

Infraestrutura urbana: 

Acabamos de falar sobre isso com o professor [....], que isso não 
existe, é como se fosse dois cursos, não há essa integração, 
principalmente para a área que a gente ta fazendo, um curso técnico 
e as disciplinas deveriam estar voltadas para isso e estão separadas, 
cada um tem o seu currículo e aplica e não há essa relação. 
 

Conforme Frigotto (2005) um currículo integrado precisa ter no trabalho seu 

princípio educativo, posto que este permite a compreensão do significado 

econômico, social, histórico, político e cultural das Ciências e das Artes e da 

Tecnologia. Para esse autor um currículo assim concebido baseia-se numa 

epistemologia que considere a unidade de conhecimentos gerais e 

conhecimentos específicos, e em uma metodologia que permita a identificação 

das especificidades desses conhecimentos quanto à sua historicidade, 

finalidades e potencialidades.  



70 

 

 

Baseia-se, também, em uma pedagogia que visa à construção conjunta de 

conhecimentos gerais e específicos, no sentido de que os primeiros 

fundamentam os segundos e estes evidenciam o caráter produtivo concreto 

dos primeiros (RAMOS 2005). Nessa perspectiva, pode-se perceber que o 

curso do PROEJA no IFBA ainda não está acontecendo de forma integrada. 

Para um professor do curso:  

A interdisciplinaridade na prática tem grande dificuldade para 
funcionar, principalmente nos cursos noturnos há uma dificuldade 
ainda maior porque o tempo é escasso, porque você não tem 
condições de realizar atividades inclusive em outros turnos, que 
integrem as diversas disciplinas, de fazer projetos mútuos... de se 
encontrar inclusive com os colegas, de fazer... de ter espaços de 
organização e tempo para poder realizar essa interdisciplinaridade, 
então tentar fazer isso no projeto já é um grande avanço, a forma 
como isso se desenvolve no curso efetivamente se dá a passos 
lentos, não é especificidade desse curso, mas é difícil fazer a 
interdisciplinaridade.  

Para outro professor, 

Há necessidade de se fazer uma integração com os professores que 
estão atuando aqui na EJA. A gente pode ter uma única temática que 
sirva para todos desenvolverem um trabalho comum. Essa idéia a 
gente tá começando a jogar, assim: quando observamos uma aula de 
um colega e percebemos que a temática pode ser trabalhada por 
outros, vamos passando de um para o outro. No momento que 
pudermos fazer um trabalho articulado, com essa integração, vamos 
dar um salto muito grande!  

Podemos observar que a noção de interdisciplinaridade aparece nas falas dos 

professores como fator necessário para a integração. Nesse sentido a 

interdisciplinaridade pode ser um dos caminhos possíveis, pois integrar não 

significa apenas dar o curso médio junto com o profissionalizante, é necessário 

de fato articular os dois. (LIMA, 2008). 

Conforme coloca um professor do curso:  

Esse curso aqui, a coordenação fala isso também, de que seria a 
tentativa de desenvolver um projeto, algo que os professores já 
começam a se integrar disso. São formas de começar a desenvolver 
essa interdisciplinaridade, agora ela é produtiva porque dá ao aluno 
uma visão mais global da ciência, de compreender que a história 
também está ligada a matemática, a matemática também está ligada 
a geografia e assim por diante.... é uma visão mais ampla, é uma 
visão de multi totalidade, não restringe, não dá essa idéia tecnicista, 
de que só números, só os cálculos, de que o mundo... a matemática é 
uma produção social, as obras, o saneamento, a ponte, o viaduto 
tudo isso são produções sociais e interpretar esse processo, isso é 
muito rico. Na verdade ela não vai ocorrer do dia para a noite, a gente 
vai ter tentativas, experiências, sucesso aqui, fracassos ali, até que a 
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gente consiga chegar a um modelo que consiga atender a maioria 
das necessidades, o ideal eu acho difícil.  

 

Dessa forma, o entendimento da concepção de Currículo Integrado nesse caso 

deve supor pensar a educação geral como parte inseparável da Educação 

Profissional onde acontece a preparação para o trabalho. Nesse contexto, se 

torna fundamental entender como essa integração pode acontecer, tanto na 

organização curricular quanto no Projeto Pedagógico e nos processos 

educativos. Para Ciavatta (2005), a idéia de formação integrada sugere superar 

o ser humano dividido historicamente pela divisão social do trabalho entre a 

ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar. O que se busca como 

formação humana, assevera a autora, 

É garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito 
a uma formação completa para a leitura do mundo e para a atuação 
como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua 
sociedade política. Formação que nesse sentido, supõe a 
compreensão das relações sociais subjacentes a todos os fenômenos 
(CIAVATTA, 2005, p.85). 

Dessa maneira, para essa autora a superação entre trabalho manual e trabalho 

intelectual supõe enfocar o trabalho como princípio educativo. O núcleo básico 

do currículo estaria centrado no trabalho, ciência e cultura. Em linhas gerais, 

Ciavatta considera necessários os seguintes pressupostos para a realização da 

formação integrada e humanizadora: 

 a) um projeto de sociedade que enfrenta os problemas da realidade brasileira; 

b) manter, na lei, a articulação entre o ensino médio de formação geral e a 

educação profissional em todas as suas modalidades; c) a adesão de gestores 

e de professores responsáveis pela formação geral e pela formação específica; 

d) articulação da instituição com os alunos e os familiares; e) o exercício da 

formação integrada é uma experiência de democracia participativa; f) resgate 

da escola como um lugar de memória; g) garantia de investimentos na 

educação. 

 A integração pode propiciar, a partir da organização do trabalho escolar, que 

as experiências educativas e a preparação técnica e profissional sejam parte 

das transformações sociais capazes de responder às exigências do mundo do 

trabalho. Assim sendo, a formação profissional precisa ser percebida como um 

espaço para a ampliação de saberes e, ao mesmo tempo, para a rejeição de 
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uma ordem social que tende a excluir a cultura e os saberes dos jovens 

oriundos das camadas populares estejam esses, matriculados ou não, no 

ensino médio (VALENTIM, 2007).  

Trabalhar na prática a formação integrada, como vimos, não se constitui em 

tarefa tão simples, antes, é algo que demanda tempo e entendimento do que 

seja um currículo integrado, de como colocar isso efetivamente em prática. No 

âmbito do curso do PROEJA no IFBA essa integração ainda não está 

acontecendo, mas, alguns professores já têm uma idéia de que a 

interdisciplinaridade pode ser um dos caminhos para a integração e de sua 

necessidade.  

É preciso destacar que os cursos do PROEJA são ainda relativamente 

recentes na Rede Federal. Por isso é importante investigar a implementação do 

Programa sem deixar de observar as condições objetivas dessa 

implementação, de modo especial no que se refere ao Currículo Integrado. 

 

 

5.   A proposta de elevação da escolaridade para o público do PROEJA 

Na realidade atual, a relação entre educação profissional e o mundo do 

trabalho encontra-se cada vez mais interligada. As mudanças freqüentes no 

mundo da produção de bens e serviços decorrentes da mundialização e do 

processo de reestruturação produtiva ainda em curso estão levando os 

trabalhadores a buscar mais qualificação na tentativa de manter-se, inserir-se 

ou reinserir-se no mercado de trabalho. A baixa qualificação profissional que 

em períodos anteriores como no taylorismo/fordismo, em função da rígida 

separação entre trabalho manual e intelectual, não se constituía em empecilho 

à inserção no setor produtivo para muitos trabalhadores, nos dias atuais não 

encontra mais espaço. O mercado de trabalho atual se configura altamente 

competitivo e seletivo em quase todos os setores, demandando trabalhadores 

cada vez mais qualificados, deixando de fora aqueles que não se adaptam à 

nova realidade.  

Desse modo, escolaridade e uma boa qualificação profissional hoje é um fator 

importante e necessário para que uma pessoa possa inserir-se no setor 

produtivo, embora como já colocado anteriormente, concordemos que o 
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emprego não depende do indivíduo, mas da conjuntura econômica do país e do 

mundo, que tem como fim principal, no sistema capitalista, a geração de 

riquezas, e que existe desemprego também entre a população com maior 

escolaridade e maior experiência profissional. Entendemos que pouco adianta 

políticas de investimento em capital humano sem geração de emprego, mas, 

mais anos de escolaridade e uma boa formação profissional certamente é um 

requisito que fará a diferença na hora de disputar uma vaga num mercado tão 

acirrado como o atual.  

Nesse sentido, para jovens e adultos com baixa escolaridade que por motivos 

diversos não deram prosseguimento aos estudos, retornar a escola e elevar a 

escolaridade com uma qualificação profissional pode ser uma boa oportunidade 

de acesso ao mercado de trabalho. Nesse contexto, a implantação de um 

programa educacional que propõe elevação de escolaridade, integrando a 

educação profissional ao ensino médio, como é o caso do PROEJA, poderá 

possibilitar uma formação mais completa, o que, naturalmente, contribuirá para 

que o público beneficiado possa ter melhores condições de integração 

sociolaboral, com realização de atividades mais complexas, não se restringindo 

a realização de atividades repetitivas e de baixa complexidade, ou a 

subempregos.  

É importante que escolarização e qualificação profissional caminhem juntas. A 

interlocução entre trabalho e educação é fundamental e suas relações têm sido 

tema de estudos e debates, especialmente nas últimas décadas, em virtude 

das transformações ocorridas no mundo do trabalho, principalmente no que se 

refere à elevação da escolaridade e qualificação para o trabalho, em função 

das novas exigências dos setores produtivos. O aumento da escolaridade dos 

trabalhadores é uma questão que requer a criação de estratégias educacionais 

para enfrentamento desse problema. Como apresentado no inicio desse 

trabalho, um número bastante significativo de trabalhadores jovens e adultos 

apresenta baixos níveis de escolaridade ou níveis de escolaridades 

incompletos (Figura 2 e Tabela 1), o que dificulta a inserção em setores 

produtivos que exijam o desenvolvimento de atividades mais complexas.  Parte 

desses trabalhadores não tem nenhuma qualificação profissional para o 

trabalho, o que contribui enormemente para o aumento do índice de 
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desempregados ou subempregados. Temos ainda, dentro desse quadro, que 

as opções de programas de educação de jovens e adultos, de modo geral, não 

apresentam possibilidades de atendimento aos trabalhadores para que possam 

elevar a escolaridade concomitantemente à profissionalização, requerendo, 

para esse fim, a participação em programas diferentes e em períodos distintos, 

o que não se torna atrativo para a maioria desses trabalhadores ou para o 

público jovem e adulto em geral, uma vez que não possibilita o aproveitamento 

do tempo de estudo, necessitando de um período mais longo e a conclusão de 

um curso para início de outro.  

Para atuar na sociedade com mínima independência e autonomia, ser 

escolarizado é condição necessária. Entre outras coisas, a escolaridade 

aumenta a possibilidade de empregar-se, de desfrutar dos benefícios da 

sociedade industrial e de ter maior acesso aos bens culturais da sociedade na 

qual está inserido. Para jovens e adultos com baixa escolaridade, a 

participação em programas de elevação de escolaridade pode significar 

também a procura de reconhecimento social e da afirmação da auto-estima. 

A falta de escolarização, hoje, marginaliza o indivíduo e gera um 
sentimento de desacordo com o seu tempo. Segundo Tfouni (1994), 
―... saber ler e escrever torna as pessoas mais fortes‖ (p.65), o que 
pode significar que ao retornar para a escola, se afastou da condição 
de excluído e está mais integrado no mundo. (FERRARO, 2001 
p.115) 
 

Nesse sentido, se faz necessário que os fóruns de EJA centrem esforços na 

defesa do direito à escolarização, principalmente quando se vê, por exemplo, 

dados como os mostrados no inicio desse trabalho (Figura 2), que apresentou 

taxas de analfabetismo no Brasil em 2007 na ordem de (10%) de analfabetos 

absolutos e (21,7%) de analfabetos funcionais, ou seja, um número significativo 

de brasileiros nessa condição. 

 A esse respeito, Machado (2007,p.08) coloca que:  

Um fórum que não mobilize, pressione, acompanhe e colabore para a 

expansão das matrículas, para o acesso e a permanência de jovens e 

adultos, principalmente na educação básica, cada vez com maior 

qualidade, não está cumprindo uma de suas principais funções.  

Mesmo diante do quadro apresentado acima, é importante observar que as 

matriculas na EJA têm crescido nos últimos anos em quase todos os níveis, 
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embora ainda de forma tímida. Na tabela abaixo verificamos uma elevação no 

número de matriculas nos anos de 2003 a 2006 em todas as séries, exceto nas 

series iniciais, que teve um pequeno decréscimo: 

Tabela 2. Matrículas na EJA - 2003 a 2006 
 

Ano Total Subtotal EF 1ª a 4ª 5ª a 8ª E Médio 

      
2004 4.577.268 3.419.675 1.553.483 1.866.192 1.157.593 

2005 4.619.409 3.395.550 1.488.574 1.906.970 1.223.859 

2006 4.861.390 3.516.225 1.487.072 2.029.153 1.345.165 

Fonte: (MACHADO, 2006, p.9)                                 Fonte:  (MACHADO,) 

   

É dentro do contexto apresentado que surge a proposta do PROEJA, tendo 

como pressuposto uma oferta de qualidade, a qual possibilite o ingresso ao 

trabalho formal e à capacitação dentro do ofício, através da profissionalização 

com elevação de escolaridade de forma integrada ou concomitante. Para tanto, 

o Programa visa atender à demanda de jovens e adultos pela oferta de 

educação profissional técnica de nível médio, da qual, em geral, são excluídos, 

bem como, em muitas situações, do próprio ensino médio, pelos mais diversos 

fatores. Com o PROEJA pretende-se reinserir no sistema escolar brasileiro 

milhões de jovens e adultos possibilitando-lhes acesso a educação e a 

formação profissional na perspectiva de uma formação integral.  

O PROEJA se estabelece e ganha significação nesse contexto de 
mudança paradigmática e de busca de universalização da educação 
básica, de ampliação das oportunidades de qualificação profissional e 
de perspectivas de continuidade de estudos em nível superior a um 
publico portador de escolaridade interrompida, fator limitador das 
chances de melhor inserção na vida social e no mundo do trabalho. 
(MACHADO, 2006 p.37) 

A falta de qualificação da forca de trabalho, especialmente no que se 
refere a educação básica, constitui um dos mais significativos 
gargalos econômicos, cuja solução tem caráter estruturante, pois é 
capaz de provocar relevantes alterações na competitividade 
sistêmica, no nível de renda e emprego e na qualidade de vida, 
provocando, assim, relevantes efeitos multiplicadores. (id.,p.37)  
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Evidentemente, os alunos participantes do Programa não terão garantia de 

emprego ou maior inserção social, como fica demonstrado no próprio 

Documento Base quando diz que os egressos deste ensino devem ter uma 

formação ―[..] para inserir-se de modos diversos no mundo do trabalho, 

inclusive gerando emprego e renda.‖ (BRASIL, 2007, p. 17). Até mesmo 

porque, considerando o desemprego estrutural, é necessário admitir que não 

existem vagas no mercado de trabalho para absorver todos os trabalhadores, 

mesmo estes possuindo escolarização e qualificação para o exercício de 

funções que o mercado possa requerer . 

No entanto, essa qualificação e elevação de escolaridade possibilitarão aos 

alunos do Programa se enriquecerem com outras referências culturais, sociais 

e históricas, além de laborais. Ou seja, terão a oportunidade de ler o mundo, no 

sentido freireano, estando no mundo, quer dizer, tendo do mesmo uma 

compreensão diferente da anterior ao processo formativo (DOCUMENTO 

BASE, 2007). A educação profissional nesta perspectiva poderá ainda, senão 

para todos, ao menos para alguns, ou até mesmo para muitos trabalhadores 

egressos do PROEJA, contribuir para a inserção no mercado de trabalho, em 

ocupações formais e rentáveis, mesmo em face do desemprego estrutural. 

Nesse sentido, entendemos que a proposta de elevação da escolaridade com 

profissionalização se constitui em um bem para os beneficiários, mesmo que o 

certificado de Ensino Fundamental ou Médio e profissional não propicie, em 

princípio, uma inserção ou uma melhor posição no mercado de trabalho para 

todos eles. Por si só, a elevação da escolaridade pode ser considerada um 

bem, pois o diploma de conclusão de uma etapa de escolaridade, bem como os 

conteúdos aprendidos e a sociabilidade exercida durante o curso certamente 

se constituirá em um patrimônio pessoal para cada aluno participante e para o 

exercício de sua cidadania.  

A esse respeito Ferrari (2001), ao pesquisar um curso supletivo de uma escola 

da periferia de uma cidade brasileira para saber se o fato de ter voltado a 

estudar provocou mudanças significativas em um grupo de alunos da EJA, 

verificou que na visão dos jovens e adultos ali matriculados as principais 

mudanças se referiam à diversidade de interações proporcionada pelo convívio 

escolar, uma vez que, de acordo com esses alunos, o espaço escolar lhes dera 



77 

 

 

a chance de conhecer mais o mundo e as pessoas. Freqüentar a escola 

representa, também, segundo os alunos, a oportunidade de superar o medo e 

a vergonha que antes impediam a participação em atividades que precisavam 

de escolarização. Especialmente para os mais jovens das classes 

pesquisadas, freqüentar a escola propiciava perspectivas de futuro diferentes, 

uma esperança de melhora de oferta de trabalho e continuidade dos estudos.  

Mesmo considerando que o ensino ofertado pelo curso freqüentado por esses 

alunos não atende as necessidades de aluno-trabalhador, a autora constata 

que aqueles que o freqüentam apresentam mudanças: 

Os dados apontam para o fato de serem os adultos que apresentam, 
de forma contundente, a vontade de aprender como razão de 
mudanças pessoais, revelando que a oportunidade de ―aprender mais 
coisas que não sei‖, "recuperar os estudos" e ―aprender coisas 
diferentes‖ parece significar estar num mundo que o acolhe e o 
promove a uma maior valorização (FERRARI, 2001, p. 128) 

 

E também: 

Uma razão importante para aprender, para dois adultos, está voltada 
para a necessidade de se sentir respeitado. Segundo esses alunos, 
"se você não estuda não tem respeito de ninguém", "as pessoas na 
sociedade que não estudam ficam esquecidas", revelando que uma 
percepção mais positiva de si passa pela condição de se sentir mais 
valorizado pelo outro. Quando esses adultos fazem uma apreciação 
sobre a situação das pessoas que, como ele e seus colegas, não 
tinham qualquer escolaridade, fazem uma clara referência a como se 
percebiam excluídos desta sociedade que valoriza a escolaridade.  

(id.,p.129). 

 

Ferrari constata ainda, que: 

A escola é vista pelos alunos adultos como uma possibilidade de 
conseguir melhorar sua vida, o que se assemelha a análise feita por 
Briseño sobre as razões que motivam o aluno adulto a estudar: o 
adulto estuda por razões econômicas porque acredita que estudando 
vai receber melhor salário e, portanto, viver melhor; por razões 
profissionais porque quer aprender um ofício ou ascender no 
trabalho; por razões sociais porque tem consciência que pessoas 
mais educadas têm mais facilidades de estabelecer relações (id., 
p.126)  

 

Podemos assim observar que voltar à escola e elevar a escolaridade para o 

público jovem e adulto é um fator importante não apenas para a busca de 

melhoria de vida através de um emprego melhor, mas, também, para 

mudanças pessoais e elevação da auto-estima.   
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Com o propósito de profissionalizar e elevar a escolaridade do público jovem e 

adulto que o PROEJA foi criado. No entanto, no curso de Infraestrutura urbana 

ofertado pelo IFBA para esse Programa a proposta de elevação da 

escolaridade não está atingindo o público devido em sua totalidade, conforme 

veremos a seguir. 

 

5.1. Perfil dos Beneficiários do PROEJA no curso do IFBA 

Para compor o perfil do público beneficiário do PROEJA no IFBA, aplicamos 

um questionário com 18 perguntas que giravam em torno de aspectos 

socioeconômicos e aspectos ligados à trajetória escolar dos alunos.  

Da leitura desses questionários foram extraídos os seguintes dados:  

 Idade 

 Sexo 

 Cor declarada 

 Estado Civil 

 Quantidade de filhos 

 Escolaridade ao ingressar no curso  

 Situação laboral ao ingressar no curso 

 Situação laboral atual; 

 Tipo de Ensino Fundamental cursado 

 Tipo de escola cursada 

 Renda familiar 

 

A apreensão desses dados forneceu os elementos necessários para a 

constituição do perfil do aluno do PROEJA no IFBA. A seguir, apresentamos o 

que apuramos das informações obtidas através dos questionários. 

De um universo de 102 alunos freqüentando o curso de Infraestrutura urbana  

no período da pesquisa, contamos com uma amostra de 78 alunos, 

significando (76,47%) do total de alunos. Destes, 42 são homens, equivalendo 

a (53,8%) e 36 são mulheres, representando (46,2%) da amostra, conforme 

tabela abaixo.  
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Podemos observar percentuais equilibrados entre os sexos, o que não é um 

fato muito comum em se tratando de um curso da área técnica, profissão 

geralmente mais identificada com o trabalho profissional masculino. 

Tabela 3. Sexo, idade e cor declarada.  
 

SEXO ESTADO CIVIL COR DECLARADA 

Masculino       Solteiro                    Branco 

53,2         67,5                       7,8 

Feminino       Casado                    Pardo 

46,8         28,6                      44,2 

        Outro                     Negro 

         3,9                       45,5 

                             Amarelo 

                          1,3 

                             Indígena 

                          1,3 

Fonte: Questionário aluno PROEJA - 2010 

Quanto ao estado civil, podemos observar uma maioria de solteiros (67,5%). 

Uma possível explicação para essa quantidade de alunos solteiros na EJA 

pode estar no rejuvenescimento desse público, conforme veremos na análise 

da faixa-etária desses alunos. O cruzamento dos dados mostrou que dos 

alunos casados (68,2%) são do sexo masculino e (31,8%) do sexo feminino, o 

que indica, portanto, uma maioria de homens casados no curso. Já entre os 

solteiros o cruzamento mostrou um empate, ou seja, 50% de solteiros do sexo 

feminino e 50% do sexo masculino.  

Entre os alunos que participaram da pesquisa, (42,3%) declararam ter filhos, 

enquanto (57,7%) declararam não ter filhos. Entre os que têm filhos, (40,3%) 

são solteiros e (59,7%) são casados. Destes, (42,4%) são do sexo feminino e 

(57,6%) do sexo masculino. Esses dados indicam que embora haja uma 

maioria de solteiros no curso, parte considerável desses solteiros (40.3%) tem 

responsabilidades com filhos, o que pode ter sido o motivo da interrupção nos 

estudos e da volta à escola via EJA para alguns desses alunos.  

No que se refere à cor declarada, conforme ilustrado na tabela acima, 

verificamos percentuais muito próximos entre a cor parda e negra, pois (45,5%) 

se identificaram como negros enquanto (44,2%) se declararam pardos. Como 
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brancos declaram-se (7,6%) e como amarelo ou indígena (2,6%). Ao analisar 

os indicadores de educação segundo a cor da população, o IBGE mostrou que 

as taxas de escolarização por grupos de idade e cor foram em geral mais 

elevadas para a população branca, com exceção de algumas unidades da 

federação da região Norte e Nordeste e em Santa Catarina. Com relação à 

população de estudantes, enquanto metade dos brancos na faixa de idade 

entre 15 e 24 anos estava cursando o ensino médio, a mesma proporção de 

pretos e pardos ainda cursava o ensino fundamental. Na mesma faixa de 

idade, (21,7%) de brancos estavam freqüentando o nível superior, e apenas 

(5,6%) de pretos e pardos (CENSO IBGE, 2004). Esses dados em certa 

medida podem justificar os altos índices de pretos e pardos no curso do 

PROEJA, ainda que a população de Salvador, onde está inserido o curso em 

análise, seja em sua maioria negra e parda.  

Ao ingressarem no curso (52,6%) dos alunos estavam trabalhando e (47,4) não 

trabalhavam, situação que praticamente não sofreu alteração no decorrer do 

curso, pois atualmente (53,3%) estão trabalhando e (46,7%) não trabalham. Já 

em relação ao tipo de curso freqüentado antes do ingresso no PROEJA, 

(84,5%) declararam ter vindo de cursos regulares, enquanto somente (15,5%) 

disseram ser oriundos de cursos na modalidade EJA.  Quanto à renda familiar 

desses alunos, verificamos os seguintes resultados: 

Tabela 4.  Renda familiar  
 

RENDA FAMILIAR 

Até 1 salário mínimo     (30,3%) 

 2 salários mínimos  (33,3%) 

 3 salários mínimos  (18,2%) 

4 salários mínimos    (4,5%) 

5 salários mínimos    (7,6%) 

Mais de 5 salários mínimos (6,1%) 

 
Fonte: Questionário aluno PROEJA - 2010 

Pelos dados da tabela, podemos perceber que os alunos do PROEJA no IFBA 

são de famílias de baixa renda, haja vista possuírem em sua maioria renda de 
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até três salários mínimos, com os maiores quantitativos situados entre um e 

dois salários mínimos.   

Em relação ao tipo de escola cursada e ao turno no qual esses alunos 

estudavam antes do ingresso no PROEJA, verificamos que são na quase 

totalidade (90,9%) oriundos de escolas públicas e o horário no qual estudavam 

mostraram percentuais equilibrados, (31,8%) no turno da manhã, (27,3%) a 

tarde e (40,9%) no horário noturno. O cruzamento dos dados mostrou que os 

alunos que estudaram em escola particular (9,1%) são aqueles que se 

enquadraram na renda mensal a partir de quatro salários mínimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Faixa etária alunos 
Fonte: Questionário aluno PROEJA - 2010 

Em relação à idade, os dados mostraram uma maioria de jovens, com o maior 

índice, ou seja, (48,1%) dos alunos concentrando-se na faixa etária entre 

dezoito e vinte e sete anos. Esses números de certa forma podem explicar o 

alto percentual de alunos solteiros. É também relevante o quantitativo de 

alunos entre vinte e oito e trinta e sete anos, (31,2%.). Na faixa etária dos trinta 

e oito aos quarenta e sete anos temos (16,9%), de quarenta e oito a cinqüenta 

e dois, (2,5%) e, apenas (1,3%) com mais de cinqüenta e dois anos, sendo a 

média de idade dos alunos de 26 anos. Como podemos observar, existe nesse 

Faixa etária

18-22

23-27

28-32

33-37

38-42

43-47

48-52

Mais de 52
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curso um predomínio de alunos jovens, o que concorda com o que vimos na 

revisão de literatura, quando falamos sobre o rejuvenescimento do público da 

EJA (BRUNEL, 2004). Em 2000 o Censo Escolar já indicava uma parcela de 

mais ou menos três milhões de estudantes na Educação de Jovens e Adultos, 

sendo que, desse total, cerca de (79%) eram jovens, o que caracterizava um 

novo perfil de alunado para essa modalidade.  

No que concerne a escolaridade dos alunos antes do ingresso no curso, temos 

o seguinte resultado: 

Ensino fundamental completo

Ensino médio incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto

Ensino superior completo

Outra

 

Figura 5. Escolaridade ao ingressar no PROEJA 
Fonte: Questionário aluno PROEJA - 2010 

 

Como podemos verificar, mais da metade dos alunos já possui o ensino médio 

completo (67,5%), tendo apenas (9,1%) com somente o ensino fundamental e 

(19,5%) com ensino médio incompleto. Verificamos ainda (2,6%) com curso 

superior incompleto e (1,3%) com o curso superior completo, que somando-se 

ao percentual de ensino médio completo perfaz um total de (71,4%) de alunos 

com esse nível de ensino concluído, desvirtuando, desse modo, do público  

proposto pelo Programa.   

Ao cruzarmos a faixa etária dos alunos com a escolaridade, verificamos que na 

faixa de 18 aos 22 anos, (63,2%) dos alunos possuem o ensino médio 

completo, e (100%) da faixa dos 23 aos 27 anos têm também o médio 
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completo, o mesmo ocorrendo com os (100%) da faixa dos 28 aos 32 anos. Já 

na faixa etária dos 38 aos 42 anos e dos 43 aos 47, nenhum aluno possui o 

médio concluindo, tendo apenas o fundamental ou médio incompleto. Isso 

mostra que a maior escolaridade está concentrada na faixa mais jovem de 

alunos. Os anos referentes à conclusão do ensino médio são variados, tendo 

três casos de conclusão na década de 1980, quatro na década de 1990 e os 

demais nos anos 2000, com média no ano de 2007. Vale destacar que parte 

significativa dos alunos (38,9%) disseram não ter tido interrupções no percurso 

escolar até a conclusão do ensino médio. 

Esse alto índice de alunos com ensino médio concluído (71,4%) em um curso 

criado para elevar a escolaridade de um público que possua apenas o ensino 

fundamental pode em parte ser explicado pelo fato de que os alunos 

matriculados esperam uma inserção ou melhoria no mercado de trabalho, 

considerando que para isso a área do curso - construção civil - e ser egresso 

do IFBA favorece bastante, conforme coloca um aluno: 

Eu percebo que o curso tem muita afinidade com construção civil, 
construção civil nesse momento está em ascensão todo mundo vê, 
eu acho que não vai ter muita dificuldade de inserção no mercado 
não, principalmente que tem o nome CEFET que ajuda, que é uma 
instituição bem conceituada, não vai ter muita dificuldade não. 

 

Esse é o desejo da maioria dos alunos que freqüentam o curso. Durante as 

entrevistas, perguntamos para aqueles que já possuem o ensino médio o que 

os levou a matricularem-se no curso e a maior parte respondeu que foi pela 

oportunidade de emprego, esperam conseguir inserir-se no mercado de 

trabalho após o curso e aqueles que já são trabalhadores, almejam uma 

oportunidade melhor, sendo que muitos deles já haviam tentado antes entrar 

em um curso subseqüente15 da instituição sem ter logrado aprovação.  Alguns 

alunos responderam estar no curso pela qualidade de ensino do IFBA, pois 

pleiteiam ingressar no ensino superior.  

Nos processos seletivos para os cursos do PROEJA no IFBA em todas as 

unidades do Estado, verificamos que, mesmo com algumas variações de um 

ano para outro quando se leva em consideração a soma dos números do 

                                                 

15
 Curso técnico não integrado, destinado aos que já possuem ensino médio concluído. 
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ensino fundamental completo com os do ensino médio incompleto, na maior 

parte dos processos existiu um número maior de candidatos inscritos com 

ensino médio concluído.  

A análise dos dados sobre a escolaridade dos inscritos nos processos seletivos 

de 2006 a 2010 em Salvador e nas demais unidades do IFBA que ofertam 

cursos do PROEJA, apresentaram os seguintes resultados:  

Tabela 5. Escolaridade dos inscritos nos processos seletivos de 2006 a 2010 
em Salvador e nas demais unidades do IFBA. 
 

Salvador 

Nível  2006 2007 2008 2009 2010 

Ensino Fundamental em conclusão - - - - - 

Ensino Fundamental concluído 20,8 29,5 46,2 19,9 29,6 

Ensino Médio incompleto 19,1 23,8 - 45,3 - 

Ensino Médio concluído 60,1 46,7 53,8 34,6 67,4 

Superior incompleto - - - 0,3 - 

Superior completo - - - - 3,0 

Total de inscritos 61 106 155 327 135 

 

     

Outras cidades 

Nível  2006 2007 2008 2009 2010 

Ensino Fundamental em conclusão - 12,5 - - - 

Ensino Fundamental concluído 28,6 21,9 50,5 19,7 13,7 

Ensino Médio incompleto 25,7 10,4 - 23,6 - 

Ensino Médio concluído 45,7 55,2 48,4 54,3 81,7 

Superior incompleto - - 1,1 - - 

Superior completo - - - 2,4 4,6 

Total de inscritos 35 96 135 127 316 

Fonte: Banco de dados IFBA - 2010      
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Como podemos observar nos anos de 2006, 2008 e 2010 houve um número 

maior de alunos com o ensino médio concluído nos processos seletivos na 

unidade de Salvador, enquanto nas unidades do IFBA no interior do estado 

isso se deu nos anos de 2007, 2009 e 2010. Mas, mesmo nos anos em que 

houve um quantitativo maior de alunos com fundamental e médio incompleto, o 

número de alunos com o ensino médio concluído foi também significativo. 

Podemos observar também alunos com o curso superior completo participando 

da seleção.  

Os dados apresentados nos permitem supor que o fato de cursos do PROEJA 

estarem sendo oferecidos pelo Instituto Federal é que tem atraído esses alunos 

com ensino médio concluído e até com o curso superior, haja vista se tratar de 

instituição de renome, (re) conhecida pela qualidade do ensino ofertado e pela 

relativa facilidade com a qual seus egressos são absorvidos pelo mercado de 

trabalho, conforme ilustrado anteriormente pela fala de um dos alunos 

entrevistados.  

É preciso, também, atentar para o fato de que a seleção para o curso do 

PROEJA tem como requisito o ensino fundamental e que a concorrência ainda 

é baixa quando comparado a outros cursos da instituição, o que pode estimular 

candidatos a se inscreverem por considerarem que a entrada será mais fácil:  

Tem um fator preponderante: a procura pelo curso do subseqüente é 
bastante alta, então você seleciona, e a procura pelo curso do 
PROEJA é baixa, então a seleção não chega à média, o aluno ta 
entrando assim com, deixa ver, eu não posso afirmar, mas ta 
entrando assim com média três, média quatro, ou seja, com média 
abaixo da média da instituição que é seis. Então eles estão entrando 
com média baixa porque a procura é pequena, enquanto que no 
subseqüente, como a procura é grande, eles já entram com média 
seis, cinco, então entram os que estão melhor preparados, digamos 
assim.  A gente faz uma seleção daquele grupo inscrito e no PROEJA 
não, porque a procura é baixa, então os alunos já entram com uma 
média abaixo do que a instituição exige. (Professor entrevistado). 

 

As informações presentes na fala do professor de certa forma explicam as 

dificuldades que esses alunos enfrentam após ingresso no curso, conforme 

veremos mais adiante. Essa fala pode também reforçar a hipótese de que os 

alunos com ensino médio concluído que se inscrevem para esse curso do 

PROEJA o fazem também em função de se exigir somente o ensino 

fundamental para seu acesso e pela baixa concorrência, o que pelo menos 
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teoricamente, lhes facilitaria a entrada na instituição, pretensão de todos eles, 

por acreditarem que o nível de ensino e nome da instituição lhes facilitará o 

ingresso no mercado de trabalho e até mesmo no ensino superior.  

Como é possível observar, o curso do PROEJA no IFBA tem um público 

composto por uma maioria de jovens e solteiros, e de alunos oriundos de 

escolas públicas de turnos diversos, além de trabalhadores e não 

trabalhadores em números equilibrados e, sobretudo, de uma maioria de 

alunos com ensino médio concluído. Verificamos uma turma mista, composta 

por alunos com perfis que coadunam com aquele que tradicionalmente esteve 

na EJA, como os alunos com maior idade, trabalhadores e com escolaridade 

mais baixa, e outra parte – maior parte - de alunos que foge a esse perfil, 

principalmente os mais jovens e com ensino médio concluído recentemente, 

sem histórico de interrupções nos estudos.  

Assim, se observarmos o que diz a LDB sobre o público destinatário da EJA, 

colocado quando da introdução desse trabalho: “àqueles que não tiveram 

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

própria”, veremos que a maior parte dos alunos que estão freqüentando o 

curso do PROEJA no IFBA não se encaixa nesse perfil, haja vista que o curso 

possui (71,4%) de alunos com ensino médio concluído, jovens em sua maioria, 

muitos com uma história escolar regular.  

Desse modo, os dados apresentados sobre o perfil de alunos matriculados no 

curso do PROEJA no IFBA mostraram que o público-alvo proposto pelo 

Programa não está sendo atingido, posto que a elevação da escolaridade não 

será proporcionada a (71,4%) de alunos que já possuem o ensino médio 

completo. Isso significa dizer que esse mesmo percentual de alunos com 

somente o ensino fundamental deixaram de ser alcançados e de ter sua 

escolaridade elevada.  

 

6. Dificuldades dos alunos e as baixas taxas de conclusão do curso de 
Infra- estrutura urbana 

 

Muitos alunos da EJA têm origens em quadros de desfavorecimento 
social e suas experiências familiares e sociais divergem, por vezes, 
das expectativas, conhecimentos e aptidões que muitos docentes 
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possuem com relação a estes estudantes. Identificar, conhecer, 
distinguir e valorizar tal quadro é princípio metodológico a fim de se 
produzir uma atuação pedagógica capaz de produzir soluções justas, 
equânimes e eficazes. A contextualização se refere aos modos como 
estes estudantes podem dispor de seu tempo e de seu espaço. Por 
isso a heterogeneidade do público da EJA merece consideração 
cuidadosa. A ela se dirigem adolescentes, jovens e adultos cujas 
faixas etárias são eloqüentes com suas múltiplas experiências de 
trabalho, de vida e de situação social, aí compreendidos as práticas 
culturais e valores já constituídos. (PARECER CNE/CEB 11/2000) 
 

Durante as entrevistas com o corpo docente e discente do curso de 

Infraestrutura Urbana, pudemos observar que os problemas existentes no 

curso vão desde sua estrutura, passando pela proposta da formação integrada, 

até a formação dos professores para trabalhar com a EJA e as especificidades 

desse público, mas, estão, também, muito fortemente nas dificuldades de base 

com as quais os alunos chegam, fruto de uma escolaridade ruim, apesar de já 

terem, em sua maioria, concluído o ensino médio.  

O curso teve um elevado índice de repetência e evasão nos primeiros 

semestres, conforme segue. 

 

 

6.1 Alguns dados sobre a repetência e evasão no curso  

A primeira turma a concluir o curso de Infraestrutura urbana do IFBA contou 

com apenas seis alunos no primeiro semestre de 2009. O curso, em seus 

semestres iniciais, teve um elevado índice de repetências e também de 

evasão, como pode ser observado na tabela que segue. 

Tabela 6. Repetências e evasões nos três primeiros semestres do curso 
 

 1º semestre 2º semestre 3º semestre 

Semestre 
 

Matricula
dos 

Repro
vados 

Evadi
dos 

Matricula
dos 

Repro
vados 

Evadi 
dos 

Matricu 
lados 

Repro
vados 

Evadi 
dos 

2006.2 39 22 11 - - - - - - 

2007.1 50 13 13 06 - - - - - 

2007.2 35 07 09 24 11 02 06 - - 

2008.1 35 03 - 30 07 06 11 05 - 

2008.2 27 05 04 35 07 - 16 04 - 

2009.1 37 13 05 24 10 - 26 10 - 

2009.2 41 05 13 22 - - 22 - - 

Fonte: Banco de dados IFBA - 2010 
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Como podemos observar, a repetência e evasão se dão nos três primeiros 

semestres, especialmente no primeiro. A partir do quarto semestre não houve 

registro de evasão, somente uma repetência no sexto semestre. Os motivos 

alegados pelos alunos que permaneceram no curso para a evasão e repetência 

dos colegas são vários, dentre eles: 

Também muita gente entrou no curso e não conhecia, fez por fazer e 
quando chegou aqui não era a dele e acabou desistindo 

É que tem gente que não acompanhou, que foi perdendo e repetindo 
os semestres. Então a gente andou e eles ficaram. 

É porque aqui se você perder uma matéria, você fica o semestre 
inteiro repetindo somente essa matéria, o que é um absurdo. 

Muita gente entrou no curso com uma expectativa. Não era aquilo na 
verdade que ele tava querendo, pensavam que era uma coisa e era 
outra e acabaram desistindo. 

Em minha opinião existe vários fatores, cada pessoa tem uma vida 
particular e existe o primeiro fator: não conhecer o curso e desistia; o 
segundo fator, ter dificuldade de correlacionar o curso com o trabalho 
e desistiam também e o terceiro fator, não tinham aquela vontade de 
vencer os obstáculos, então são três fatores que influem. 

O curso tem muito conteúdo, demais. Nós chegamos até aqui mais foi 
uma luta, só a gente sabe o que passou e continua passando, não foi 
e nem está sendo fácil. Então a maior parte dos que desistiram é 
porque não conseguiram dar conta de tanta coisa, porque a maioria 
trabalhava. 

Acho que é uma série de fatores né, dificuldades de conciliar com 
trabalho, família, sobrecarga de matérias e conteúdos, e resumindo 
termina a gente não tendo o rendimento que a escola espera que a 
gente tenha e acaba contribuindo para muita gente ir desistindo no 
meio do caminho.  

 

Os motivos alegados nas falas acima podem justificar o elevado índice de 

evasão nos dois primeiros semestres, por serem esses semestres aqueles nos 

quais os alunos estão conhecendo o curso e a ele se adaptando. Desse modo, 

é possível supor que aqueles que tinham outras expectativas, que moravam 

muito longe ou que tinham muita dificuldade para conciliar estudo e trabalho ou 

de acompanhar o ritmo do curso não conseguiram passar por esse período de 

adaptação e desistiram nesses semestres iniciais. Por se tratar de um curso 

integrado que, como vimos, recebe uma maioria de alunos com o ensino médio 

concluído, podemos também levantar a hipótese de que os que desistiram por 

achar que o curso não atendia às suas expectativas eram alunos que já 

possuíam o ensino médio concluído e que, ao entrar no curso, se depararam 
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nesses semestres iniciais quase que exclusivamente com matérias do ensino 

médio, posto que só a partir do terceiro semestre começam a ver matérias mais 

específicas, o que os levou a desistir do curso.  

Essa hipótese é reforçada pelo descontentamento que alguns alunos 

demonstraram durante a entrevista em relação às disciplinas do ensino médio:  

{...} É isso que eu falo que tem que mudar, porque o curso foi 
pensado para um público, mais acabou atraindo outro, então tem que 
adaptar o curso para quem está no curso. 
As matérias do médio a gente tem que dar de modo mais superficial 
mesmo, de modo bem rápido, só pra relembrar, só pra cumprir carga-
horária. 
 

Lembrados pela entrevistadora de que se trata de um curso integrado, voltado 

para quem não tem o ensino médio, com o objetivo de elevar a escolaridade, 

disseram: 

É, mais como atraiu outro público então tem que modificar. 

E a maioria da sala tem até 30 anos 

E são contados nos dedos os que não têm o ensino médio, que é o 
público alvo do PROEJA. Então ou vai ter que mudar a modalidade 
do curso, ou bota outro curso para o PROEJA, para adequar. 

 
Observa-se, desse modo, uma insatisfação por parte de alguns alunos que já 

possuem o ensino médio com o fato de o curso ser integrado e ter muitas 

disciplinas desse nível de ensino, pois querem aulas mais voltadas para a área 

específica em que irão atuar, o que reforça a hipótese levantada, sobre a 

desistência de alguns devido às disciplinas do ensino médio.  

Além da insatisfação com as disciplinas do ensino médio por parte de alguns, 

os alunos de Infraestrutura urbana têm enfrentado uma série de dificuldades 

para acompanhar o curso, conforme veremos a seguir. 

 

6.2 Principais dificuldades dos alunos no curso de Infraestrutura urbana 

 Na sociedade brasileira hoje, a baixa qualidade da escola pública é quase um 

consenso. A esse respeito, Carrano (2008), coloca que, quanto ao ensino 

fundamental e médio, a situação brasileira é de crescente piora nos índices de 

qualidade que afeta, de forma mais intensa e preponderante, a rede escolar 
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pública. De acordo com esse autor, as desigualdades regionais e intra-

regionais que se verificam nas estruturas básicas da vida material também se 

expressam na diferenciação do acesso e permanência na escola, aos 

aparelhos de cultura e lazer e aos meios de informação, especialmente no 

difícil acesso dos jovens mais empobrecidos a computadores e Internet:  

Isso é algo que se configura como a face contemporânea da histórica 
exclusão dos pobres aos benefícios científicos e tecnológicos nas 
sociedades do modo de produção capitalista, particularmente quando se 
consideram aqueles situados na periferia do sistema. As melhores 
condições de acesso à informação e aos bens culturais, somados a maior 
escolaridade, colocam os jovens das classes altas em posições mais 
favoráveis à participação social, cultural e política. Pesquisas apontam 
que a participação estudantil, por exemplo, é quantitativamente superior 
nos estratos que representam os jovens mais ricos e escolarizados 
(IBASE/POLIS, 2005; Abramo & Branco, 2005). Para aqueles que 
lograram chegar ao ensino médio é acentuada a distorção idade-série 
que demonstra o percurso intermitente, reprovações, abandonos e 
retornos – dos jovens pobres em sua relação com a escola. É preciso 
considerar que o acesso aos mais altos níveis da educação escolar é 
elemento chave para ampliar possibilidades de participação no mundo 
social e também para propiciar situações de engajamento e de 
aprendizado ligados às próprias instituições de ensino. (CARRANO, 
2008, p. 110) 
 

Podemos observar que esse autor estabelece uma relação das dificuldades 

escolares dos alunos com a sua situação sociocultural. No caso dos alunos do 

curso do PROEJA no IFBA, é possível também estabelecer uma relação de 

suas dificuldades no curso com a situação sociocultural, uma vez que são 

alunos de baixa renda, oriundos quase em sua totalidade (90,9%) de escolas 

públicas e que em muitos casos precisam conciliar escola, família e trabalho.  

O gráfico abaixo apresenta as principais dificuldades dos alunos na ordem por 

eles citadas. 

 

Figura 6. Dificuldades dos alunos no curso 
Fonte: Alunos entrevistados PROEJA – 2010 
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Podemos verificar que as dificuldades de base16 estão no topo das razões 

alegadas pelos alunos entrevistados.  

As dificuldades relacionadas à apropriação dos conteúdos escolares podem 

estar relacionadas à questão dos códigos elaborados e restrito, conforme está 

previsto em documentos do Programa: 

[..] também deve ser fortalecida a capacidade de os professores 
trabalharem com as ―variações dialetais‖ e com as supostas 
diferenças entre o código restrito, proveniente do meio sociocultural 
de origem, e o código elaborado, priorizado pela escola. (BRASIL, 
2006) 

A respeito do código elaborado e restrito, citado no Documento Base do 

PROEJA, Basil Bernstein (1996) trabalha com o conceito de Código como um 

princípio regulador, adquirido de forma tácita. Esses códigos selecionam e 

integram os significados relevantes, sua forma de realização e os contextos 

evocadores, que não apenas reflete as relações de poder estabelecidas na 

sociedade, como também as regula. Assim sendo, ele diferencia conforme 

aspectos léxicos e morfossintáticos, os códigos utilizados pelos setores médios 

e pelas camadas populares da sociedade, em código elaborado e código 

restrito. 

De acordo com a teoria desse autor, o código elaborado teria tendência a 

trabalhar com uma gramática mais complexa e precisa através da utilização de 

orações subordinadas, verbos na voz passiva e diversidade de adjetivos e 

advérbios. O código restrito trabalharia com estruturas gramaticais mais 

simples, pouca utilização do recurso de subordinação das orações e freqüente 

integração com recursos não verbais de expressão. Sendo assim, o fracasso 

escolar daqueles que dispõem apenas do código restrito seria explicado pelo 

uso do código elaborado nas escolas, partindo do principio de que esse código 

se apresentaria familiar apenas para as crianças provenientes dos setores 

médios e superiores da sociedade. Para Bernstein, as crianças da classe baixa 

desenvolvem formas de falar e de agir que vão de encontro com as dominantes 

nas escolas. Nestas, há imposição de regras de disciplina aos alunos e a 

autoridade dos professores se orienta para a aprendizagem acadêmica cujos 

                                                 

16
 Professores e alunos do curso de Infraestrutura Urbana definiram como dificuldades de base 

às dificuldades com cálculos básicos e com leitura e interpretação de conceitos básicos. 
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conteúdos e forma de transmissão se dá de acordo com padrões que objetivam 

atender a alunos portadores de capacidades tidas por universais, como por 

exemplo, a de competência para triunfar, nas quais as das famílias de baixa 

renda não se enquadrariam.   

As crianças de classe baixa passariam então por um choque cultural muito 

maior ao entrarem para a escola do que as das classes superiores. Isso se 

daria pelo fato das crianças das camadas populares encontrarem-se num 

ambiente cultural estranho para elas, onde os seus modos habituais de 

linguagem e de ação, como Bernstein afirma, não se articulariam com o dos 

seus professores, mesmo quando esses se esforçam para comunicar bem. 

Esse choque levaria tais crianças ao fracasso escolar e, inculcaria nelas o 

pensamento de que não são suficientemente ―capazes‖ para a esperança de 

conseguir empregos com bons salários e alta posição social nas suas vidas 

futuras. Assim, os fracassos escolares levariam-nas a ―reconhecer‖ suas 

limitações intelectuais e a se contentar com perspectivas de carreira 

profissional limitadas.   

Desse modo, na educação escolar a linguagem tem papel fundamental, pois 

grande parte dos conteúdos escolares são transmitidos através da exposição 

oral pelo professor, e o aluno, para obter sucesso na escola, deve possuir um 

domínio adequado das habilidades lingüísticas de escutar, falar, ler e escrever, 

de modo que, conforme destaca Wells,  

O aluno depende do que é apresentado pelo professor, de suas 
habilidades lingüísticas e também das oportunidades para entrar na 
negociação com o professor em relação ao significado e importância 
daquilo que supostamente deve aprender (in COOK-GUMPERZ, 
1991, p.83)  
 

É importante destacar que não se trata, a partir da exposição dos códigos 

elaborado e restrito, de considerar a situação econômica e cultural dos alunos 

como único fator responsável pelo baixo desempenho escolar, mas sim como 

um dos fatores. Vale ressaltar ainda, que os conceitos de códigos elaborado e 

restrito utlizados por Bernstein não tem a ver com o conceito de educação 

compensatória, posto que esta remete a uma ausência, uma deficiencia cultural 

e linguistica.  
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De acordo com Leite (2004), Bernstein, quando fala nos códigos linguísticos, 

não valoriza um em detrimento do outro. Apenas esclarece que quem utiliza o 

código restrito, utiliza-o referindo-se a um determinado contexto, ou seja, é 

muito implícito. Quem utiliza o código elaborado fala de uma maneira explícita,  

quer dizer, não existe necessidade de se conhecer o contexto. Apesar de 

utilizarem o código restrito mais frequentemente, as crianças de meios 

desfavorecidos utilizam também o código elaborado, porém fazem-no 

esporadicamente e num contexto formal. 

Para Leite (2004, p. 29), é interessante observar que Bernstein opunha-se 

explicitamente à sociologia da educação tradicional britânica, o que incluía a 

proposta de educação compensatória, baseada, por sua vez, na teoria do 

déficit cultural ou lingüístico. 

No entanto, a teoria dos códigos foi apropriada por alguns defensores 
dessa proposta, o que valeu para Bernstein até mesmo a qualificação 
pública de fascista (Sadovnik, 2001). Segundo a teoria do déficit 
lingüístico, os alunos das camadas populares – entre outras 
carências – trariam para a escola uma linguagem deficiente, 
inadequada ao pensamento lógico, o que justificaria o quadro 
freqüente de fracasso escolar para esses estudantes (Soares, 2001). 
Pode-se identificar alguma proximidade entre essa teoria e a reflexão 
de Bernstein, porém também é possível, com maior facilidade, 
perceber as diferenças fundamentais que as separam. Bernstein 
explicita não pretender hierarquizar esses códigos: onde a educação 
compensatória percebia a deficiência, sua teoria apontava para a 
diferença, que poderia converter-se em um tipo de deficiência, 
apenas devido à estrutura social vigente, o que inclui a constituição 
de escolas voltadas para os grupos sociais de maior poder. As teorias 
do déficit têm origem na psicologia, considerando o indivíduo 
abstraído das relações e estruturas sociais de poder, distantes, 
portanto, da sua perspectiva de análise.  
 

Dessa forma, as dificuldades de base de alguns alunos podem ser originadas 

pelas dificuldades de acesso ao código elaborado geralmente utilizado pelas 

escolas e que permanecem ao longo do processo de escolarização, uma vez 

que o código elaborado seria o utilizado pelas escolas em todos os níveis de 

escolaridade. Nas falas dos alunos do curso de Infraestrutura Urbana podemos 

observar que associam suas dificuldades às escolas nas quais estudaram, 

sem, no entanto, estabelecerem relação com a questão dos códigos elaborado 

e restrito, considerando unicamente que o ensino ofertado por essas escolas 

era de baixa qualidade: 



94 

 

 

No meu caso a principal dificuldade é em relação às matérias de 
exatas. Eu tenho certa dificuldade com as exatas. Então quando 
chega matemática, química e física principalmente, eu tenho muita 
dificuldade em relação a isso. Devido assim a vários fatores que 
contribuem para que eu tenha essa dificuldade, mas, com relação a 
conteúdo, a didática dos professores eu acho que isso não vem a 
contribuir para essa dificuldade, pois essa dificuldade já vinha desde 
antes. É questão de base, questão de uma estrutura que eu não tive 
antes, pra chegar aqui e encarar, porque de certa forma o ensino 
daqui dessa instituição ele é diferenciado, se formos relacionar com 
algumas escolas, das quais uma delas eu vim, então não temos 
bagagem para chegar aqui e enfrentar aqui o Cefet. Então passar 
aqui até que não é o difícil, o difícil é sair formado. 

Eu vim da escola pública e eu concordo com ele, porque quem vem 
da escola pública é realmente difícil. Eu só dei química no primeiro 
ano, aliás, eu vim todo o fundamental e médio sem estudar química, 
então é uma dificuldade imensa. Por isso que eu comentei sobre a 
possibilidade de colocar reforço de química. 

A minha maior dificuldade é nas matérias técnicas, acho que pelo fato 
de não ter um preparo suficiente, eu tenho grande dificuldade, 
matérias como desenho técnico, por exemplo. 
 

Resultados de uma pesquisa sobre o desempenho escolar de alunos da quarta 

série em matemática, e sobre a infraestrutura das escolas públicas e 

particulares de ensino fundamental no Brasil entre os anos de 1997 e 2005, 

mostraram que o sistema educacional repete a estratificação sócio-econômica 

existente no País. Os dados analisados em pesquisa de doutorado da 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da USP 

apontaram grande influência da formação dos pais e das condições familiares 

no desempenho escolar dos filhos.  Essa pesquisa de doutorado de Franco 

(2009) foi desenvolvida com base nos dados do Censo Escolar anual e do 

Sistema de Avaliação do Ensino Básico (SAEB), atualizado de dois em dois 

anos. De acordo com a autora, dados do SAEB fornecem uma amostra 

representativa das escolas de todo o Brasil, professores, alunos e diretores e, 

junto com as informações do censo escolar, tornou possível montar um painel 

de escolas para analisar o impacto que as características sócio-econômicas 

dos alunos e suas famílias, e as características das escolas, professores, 

diretores e turmas exercem sobre o aprendizado.  

A autora ressalta que a maior parte das variáveis que se mostraram no estudo 

em questões determinantes para o desempenho dos alunos, não está 

associada diretamente às políticas educacionais, mas à condição sócio-

econômica dos alunos. De acordo com ela, os dados das escolas públicas e 
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privadas demonstram que a estratificação social existente no País se repete no 

sistema educacional, que não consegue romper essas barreiras, sendo mais 

uma força no sentido da reprodução da desigualdade.  

O desempenho tem um forte impacto na renda futura do aluno. O 
resultado dos exames diferiu muito do ensino particular para o 
público, o que demonstra que a escola exerce sim um papel 
importante no aprendizado. Ao mesmo tempo, verificou-se que as 
características do aluno e da família têm influência decisiva no 
aprendizado. (FRANCO, 2009, p. 3)  
 

Embora Franco não se refira à questão dos códigos levantada por Bernstein, 

os fatores socioeconômicos apontados em sua pesquisa como um fator 

importante no aprendizado, podem ser relacionados com a teoria desse autor, 

já que tais fatores interferem no desempenho escolar dos alunos. Nesse caso, 

a relação entre condição social e a cultura familiar do aluno e a cultura da 

escola pode ser vista como um dos fatores para o baixo desempenho escolar e 

para as dificuldades de alunos de classes populares.  

Nesse sentido, podemos considerar que as dificuldades em relação à 

apreensão dos conteúdos das disciplinas pelos alunos do curso de 

Infraestrutura urbana podem estar relacionadas aos fatores acima expostos, 

uma vez que são, em sua maioria, oriundos de famílias de baixa renda e com 

problemas em acompanhar os conteúdos do curso, em função das dificuldades 

de base, tanto na área de exatas, quanto na interpretação de conceitos 

básicos, conforme colocam professores do curso:  

[...] eles têm muita dificuldade nas áreas de exatas [...], eles 
apresentam dificuldades em interpretar conceitos básicos [...], têm 
dificuldade em leitura e interpretação de textos. 

 

Não devemos, no entanto, perder de vista outros fatores importantes como, por 

exemplo, a falta de estrutura da maioria das escolas públicas das quais são 

oriundos esses alunos e da falta de investimento nas series iniciais que 

servirão de sustentação para todo o desempenho escolar futuro desses alunos, 

sob pena de concentrar toda a responsabilidade na situação socioeconômica 

dos mesmos, e no uso dos códigos elaborado e restrito pelas escolas.  

Ainda sobre as dificuldades dos alunos, professores do curso colocam que: 
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 [...] têm o 2º. grau, só que um 2º grau que a gente sabe que em nível 
de complexidade e de rendimento, deixa muito a desejar, mas muito 
mesmo. 

A esse respeito Soares (1997) coloca que a escola brasileira é destinada quase 

que exclusivamente para o povo (camadas populares), porém ela não está 

preparada para atendê-lo, antes o discrimina, 

Fato este comprovado pelos altos índices de evasão e repetência.  
Uma das principais causas do fracasso dos alunos pertencentes a 
estas camadas é a utilização da linguagem, já que estes são 
obrigados a usar padrões das classes mais elevadas.  A prática 
pedagógica e, particularmente o ensino da língua materna tem sido 
dissociado das determinações sociais e sociolingüísticas.  No bojo 
das discussões em torno dos problemas enfrentados na escola está a 
linguagem.  

 

A autora afirma que a linguagem desempenha um papel fundamental, pois todo 

o processo educativo se desenrola através da linguagem. Se os alunos usam 

um código lingüístico diferente do usado pelos professores, o resultado só 

poderá ser a falência do papel da escola: o diálogo e a produção de 

conhecimentos não se constituirão. Esse pensamento coincide com o de 

Bernstein e com a idéia de que os alunos das classes populares enfrentam 

maiores dificuldades porque, sendo de baixa renda, não possuem acesso aos 

mesmos recursos culturais e lingüísticos que tem um aluno de alta renda, 

fazendo desse modo, conforme diz Bernstein, uso do código restrito, enquanto 

que os das classes altas utilizam o código elaborado, que seria também o 

utilizado pelas instituições escolares.  

Para os alunos de Infraestrutura Urbana que têm dificuldades nas matérias de 

exatas, a instituição oferece um reforço para essas matérias, mas, de acordo 

com os alunos, esse reforço não ajuda muito porque além de ser oferecido à 

tarde, impossibilitando a participação dos que trabalham, o reforço não foi 

criado especificamente para eles, o que acaba por gerar alguns 

constrangimentos. 

Aqui tem o reforço, mas eu o ano passado encontrei dificuldade em ir 
até o reforço, porque o reforço os professores falaram que era só 
para o pessoal do ensino médio. Então eu e mais um colega que não 
está aqui agora, que lutamos pra poder conseguir o reforço de 
matemática também para o pessoal de infraestrutura urbana, porque 
o reforço era só para o pessoal do ensino médio integrado do dia e a 
gente que era do integrado da noite, do EJA não tinha direito de 
freqüentar não. Então depois, porque eu estagiei aqui na 
coordenação de matemática, conversando com os professores junto 
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com outra colega que também estagiou, que conseguimos isso, 
conversando com as pedagogas, com o pessoal do setor 
multidisciplinar, porque realmente não tinha. O pessoal de agora que 
ta chegando e que freqüenta o reforço que ta tendo direito agora, 
porque a gente não tinha direito ao reforço não.  

Mas o reforço não dá para as pessoas que trabalham, porque é à 
tarde e as pessoas que trabalham não podem freqüentar. 

Não adianta o reforço, pra mim não adianta. 

O ano passado tinha uma divisão no reforço pro pessoal do dia e 
pessoal da noite. Esse ano eu procurei a monitoria de matemática e 
não tem mais a divisão, é tudo junto e você chega lá e tem um monte 
de adolescente, quer dizer, e você não tem aquela atenção 
entendeu? Então eu abandonei. 

Tem sim. A instituição providenciou estagiários, inclusive da UFBA, 
para vim dar aulas para todo o ensino integrado, não só para o 
PROEJA, e então tem esse reforço e o horário é das 14 até as 18 
horas. Mas o que acontece, muitos de nós do PROEJA já tem família, 
trabalha e então não tem esse tempo disponível pra vim ter esse 
reforço aqui durante o dia. Então, semestre passado mesmo, quando 
eu tive muita dificuldade em matemática, no primeiro semestre, eu 
estava desempregado na época então eu vim e foi muito bom pra 
mim, foi muito positivo e nesse semestre graças a Deus to 
trabalhando, mas não tenho mais tempo pra vim pra esse reforço. 

 

Nesse sentido, seria necessária uma iniciativa que contemplasse e atendesse 

as especificidades dos alunos da EJA, com o objetivo de tentar minimizar suas 

dificuldades. Pelas entrevistas realizadas, foi possível observar que tanto a 

coordenação do curso quanto alguns professores têm consciência das 

dificuldades dos alunos e disseram estar colocando em pauta e discutindo as 

questões para tentar encontrar possíveis soluções.  

 

7. As especificidades da EJA e o CEPROEJA  

[...] Dizem que o curso é PROEJA, mas eu acho que de PROEJA não 
tem nada, porque acho que o curso pra ser voltado para o PROEJA 
tem uma certa flexibilidade para o aluno que trabalha o dia inteiro e 
estuda à noite, para ele poder estudar, fazer os trabalhos e aqui a 
gente não tem flexibilidade nenhuma; a gente tem aula à tarde, tem a 
carga horária pesadíssima, a gente estuda feito uns condenados, não 
tem vida social, praticamente não sei nem porque dizem que é 
PROEJA; parece uma faculdade [...]. (Aluna do curso de 
Infraestrutura urbana do IFBA) 

 

Não podemos perder de vista que apesar de ser um curso técnico 

profissionalizante ministrado por uma instituição com tradição nessa área e 

com reconhecida qualidade, trata-se de um curso destinado a alunos da 

modalidade EJA. Mesmo que nem todos os alunos do curso estejam dentro do 
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perfil da EJA, como vimos quando da análise do perfil dos alunos, existe no 

curso, os que se enquadram dentro do perfil de aluno dessa modalidade.  

Nesse sentido, o aluno adulto tem especificidades que precisam ser levadas 

em conta, pois essas especificidades vão contribuir diretamente para o 

aumento de suas dificuldades no curso, especialmente em relação àqueles que 

já têm idade mais madura, que estão, há algum tempo, afastados da sala de 

aula, e os que trabalham. Também, é necessário que uma atenção especial 

seja dada às razões mais profundas e menos evidentes do fenômeno da 

evasão dos alunos. De acordo o Documento Base (2006) não se deve 

subestimar o esforço que representa a volta à escola para os segmentos 

socioeconômicos mais desfavorecidos, bem como o sentido de ambigüidade 

que o estudo e a escola muitas vezes lhes despertam.  

No inciso VII do art. 4º da LDB 9394/96, pode-se verificar a necessidade da 

atenção às características específicas dos trabalhadores matriculados nos 

cursos noturnos, o que remete à necessidade de uma formação específica para 

atuar na EJA. Essa necessidade está colocada, também, no Parecer CEB/CNE 

11/2000, que assim diz: ―Trata-se de uma formação em vista de uma relação 

pedagógica com sujeitos, trabalhadores ou não, com marcadas experiências 

vitais que não podem ser ignoradas‖ (BRASIL, 2000). 

O Parecer CNE/CEB n° 11/2000, que discorre sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, refere-se à EJA como uma modalidade educacional (grifo nosso), 

uma categoria organizacional constante da estrutura da educação nacional, 

com finalidades e funções especificas, posto que o termo ―modalidade‖ é 

diminutivo latino de ―modus‖ (modo, maneira) e expressa uma medida dentro 

de uma forma própria de ser.  Dessa forma, tem um perfil próprio, uma feição 

especial diante de um processo considerado como medida de referencia. 

Nesse sentido, 

A experiência escolar precisa ganhar significância, partir de 
problemas cotidianos e se orientar por mediações pedagógicas 
estimulantes, tais como conteúdo e materiais didáticos que 
promovam a contextualização no processo ensino-aprendizagem e, 
que permitam exercer as faculdades de atribuir ou captar os sentidos 
e os significados dos enunciados ou dos conteúdos curriculares, 
mediante o relacionamento destes com os eventos, coisas ou 
pressupostos, que estão em suas origens ou nas suas aplicações 
práticas, tendo em vista tornar o processo de conhecimento ou de 
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ensino-aprendizagem significativo, interessante e expressivo para 
professores e alunos. Explorar, com efeito, o potencial educativo da 
relação entre educação profissional e educação geral e básica. 
(MACHADO, 2006, p. 47) 

 

Isso remete à necessária formação dos professores. Paulo Freire, ao escrever 

o livro Pedagogia da autonomia (1997), chamou a atenção para essa questão. 

Para Freire, o professor precisa ter formação não somente acadêmica, mas, 

também, uma concepção de cultura, de consciência política em relação a toda 

a sua prática. Sua idéia é da não transferência de conhecimentos e de 

conteúdos pelo professor como um dono de verdades absolutas e 

inquestionáveis, mas sim da ajuda ao educando no desenvolvimento do seu 

pensamento. 

No Documento base (2006, p.20) observamos que dentre os grandes desafios 

para a materialização do PROEJA nas comunidades e instituições escolares, 

está a formação de profissionais, especialmente de docentes:  

Esse campo específico de conhecimento exige formação especifica 
dos professores que nele vão atuar. Isso não significa que um 
professor que atue na educação básica ou profissional não possa 
trabalhar com a modalidade EJA. Na verdade, todos os professores 
podem e devem atuar na Educação de Jovens e Adultos, mas, para 
isso, precisam mergulhar no universo de questões que compõem a 
realidade desse publico, investigando seus modos de aprender de 
forma geral, para que possam compreender e favorecer essas lógicas 
de aprendizagem no ambiente escolar. 

A implantação de um curso numa modalidade nova gerou algumas dificuldades 

no IFBA. De acordo com a diretoria de ensino, as principais dificuldades 

encontradas para a implantação do curso do PROEJA residiram principalmente 

na falta de tempo para preparar a instituição como um todo, quer dizer, os 

técnicos, os professores, o próprio ambiente de sala de aula para atender a 

esse novo perfil de estudantes, já que se trata uma modalidade que eles não 

tinham experiência em lidar.  

[....] Pode-se dizer que o preparo de um docente voltado para a EJA 
deve incluir, além das exigências formativas para todo e qualquer 
professor, aquelas relativas à complexidade diferencial desta 
modalidade de ensino. Jamais um professor aligeirado ou motivado 
apenas pela boa vontade ou por um voluntariado idealista e sim um 
docente que se nutra do geral e também das especificidades que a 
habilitação como formação sistemática requer. (PARECER CNE/CEB 
11/2000) 

Assim, para habilitar os professores para atuar junto a essa nova modalidade 

de ensino, entrou em funcionamento no IFBA, desde o ano de 2006, o Curso 
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de Especialização de Docentes para atuar no PROEJA, o CEPROEJA. Esse 

curso foi pensado para dar embasamento para os professores da rede federal 

que não têm a prática de trabalhar com educação de jovens e adultos, 

entretanto, como o MEC já tinha a perspectiva de ampliar o PROEJA para as 

redes estaduais e municipais, o curso já veio para todo o ensino público, mas 

com uma reserva de vagas para a rede federal.  A adesão dos professores do 

IFBA, porém, foi muito pequena, muito aquém da esperada.   

A coordenação do CEPROEJA atribui essa falta de participação ao fato de a 

maioria dos professores do IFBA já terem qualificação. De acordo com 

questionário aplicado e respondido por vinte e seis dos trinta e quatro 

professores do curso de Infraestrutura urbana, (33,3%) já têm a titulação de 

especialização, têm mestrado (62,5%) e outros (4,2%) possuem doutorado, 

então, em termos de titulação para esses professores um curso de 

especialização não é muito interessante. Outro problema é que se trata de um 

curso de longa duração, são 360 horas. O curso dura um ano inteiro e é 

preciso fazer uma monografia de final de curso e isso passou a não ser muito 

atrativo para os professores, segundo a coordenação do curso. 

Desse modo, dos vinte e seis professores que fizeram parte de nossa 

pesquisa, somente quatro participaram do curso e um estava participando no 

período dessa pesquisa. 

Tabela 7. Participação dos professores no CEPROEJA 
 
 

 

 

Professores  

Participação no CEPROEJA 

Sim Não Participando 

4 21 1 

 
Fonte: Questionário professores PROEJA - 2010 
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Como é possível verificar, uma participação muito pequena diante do 

quantitativo de professores e da necessidade de formação na área da EJA para 

os que ministram aulas no curso. Alguns professores entrevistados concordam 

que precisam de uma formação para trabalhar com a EJA: 

O primeiro entrave é a formação dos professores. Primeiro a falta de 
formação para trabalhar com a EJA, já que a instituição não costuma 
trabalhar com esse público e segundo a formação dos professores, a 
maioria são técnicos. (Professora) 

Nesse caso, a professora se refere à área de formação dos professores. O 

curso conta com (69,2%) de professores efetivos e (26,9%) de professores 

substitutos. Destes, (60%) estão na área técnica do curso e (40%) na área de 

formação geral. 

De acordo com outro professor entrevistado: 

A formação para o professor da EJA é necessária, como em qualquer 
área. Precisamos aprender sobre como se dá o processo de 
aprendizagem do adulto, que eu acho que não é o mesmo da criança. 
Que elementos eu posso utilizar para favorecer a aprendizagem? Isso 
aí tem que ser aprendido, a gente não sabe. (professor)  

 

Podemos observar que alguns professores têm consciência de que estão 

trabalhando com um público diferente daqueles com o qual estão acostumados 

e que necessitam de uma formação, de um conhecimento maior de como 

trabalhar com esse público. De acordo com os alunos, alguns professores não 

têm uma metodologia adequada e não conseguem desenvolver um trabalho 

em conformidade com as especificidades deles: 

[..] E também nesse caso aí que ela falou de [...], ele aplica mais 
prova, prova, prova.  Ele não passa um trabalho pra gente conhecer 
novas coisas, então é só prova e por isso muita gente ta perdido, 
inclusive eu. 

Complementando o que o colega ta falando, eu acho que a 
conseqüência disso é que a pessoa acaba não absorvendo bem 
aquela matéria, você poderia estar se dedicando a todas se fosse 
uma quantidade menor e acaba tendo que dedicar mais a uma ou 
outra que tem mais dificuldade e fica prejudicado nas outras, e acaba 
deixando uma ou outra de lado, e tem também professores que são 
mais interessados do que outros, a gente tem que falar isso, tem os 
que são mais dedicados, que tem perfil para lidar com pessoas 
adultas que estudam e trabalham, então os professores que tem esse 
tipo de perfil conseguem tirar mais da gente aluno, outros nem tanto e 
a gente acaba ficando prejudicado por causa disso. 

Bem, nem todos os professores tem uma metodologia boa não. Tem 
professor que só fica falando e falando, a gente entende na hora e 
depois esquece tudo, mas tem outros que colocam até aparelhos 
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para a gente olhar, entender melhor a aula e tal, trabalham de forma 
diferente para a gente entender. 

Tive dificuldades com alguns professores, até por isso estou 
repetindo. Semestre passado mesmo tive grande dificuldade com [...], 
porque a professora era muito rígida, ela pegava muito pesado com a 
gente. 

 

Nesse sentido, a Resolução CNE/CEB nº 1/2000, que dispõe sobre cursos na 

modalidade EJA, é clara com relação aos resultados esperados: cursos que 

ofereçam um patamar igualitário de formação, que considerem as situações, 

perfis e faixas etárias dos estudantes (grifo nosso), que sejam inclusivos e que 

levem em conta as peculiaridades dos portadores de necessidades especiais.  

Ainda de acordo com alunos entrevistados: 

Falta, por exemplo, os professores daqui eles não estão preparados 
para ensinar um tipo de alunos como nós. É diferente você pegar um 
aluno mais maduro do que eles estão acostumados, então é 
complicado, a maioria eles não estão preparados para estar 
ensinando ao EJA. 

A minha dificuldade é o seguinte, devido a trabalhar, aí o tempo fica 
pouco, a gente só tem sábado, domingo e a noite, a madrugada né, e 
pra quem acorda 5 horas da manhã às vezes fica complicado, 
principalmente a matérias de exatas, que é muito conteúdo para 
pouco tempo e também toda semana a gente tem que apresentar um 
seminário ou alguma coisa e aí fica puxado 

Então o que acaba atrapalhando é isso, agente não tem esse tempo 
pra alinhar assim trabalho e estudo, já que a gente tem um tempo 
muito restrito pra estudar. A gente chega cansado aqui no Cefet e 
estuda de 18:40 até 10 da noite e a gente chega em casa e não tem 
mais disposição para fazer aqueles 5 minutos da matéria que os 
professores recomendam, então a gente chega cansado e já vai logo 
dormir para acordar cedo e no outro dia ir trabalhar e então é um dia 
todo de luta. Então esse tempo que deveria ter para dedicar duas ou 
três horas aos estudos a gente não tem esse tempo e assim tudo fica 
mais difícil, só da para aprender aquilo que o professor ensina em 
sala de aula e isso é muito pouco para o que o curso exige. 

 

Os alunos se ressentem de uma falta de maleabilidade por parte de alguns 

professores, pois muitos deles têm consciência de que são um público 

diferenciado: 

Tem que ser mais maleável com as pessoas, porque aqui muita gente 
trabalha e às vezes não dá para ta sempre estudando. Tem cursos 
aqui que os alunos vêm de manhã e só saem à noite, eles não 
trabalham e só estudam, ai tudo bem, mas a gente é diferente, a 
gente trabalha direto e as vezes até domingo e feriado. 

Tem que ter um tratamento diferente, tem muita gente que chega aqui 
com uma baixa auto-estima, então se o professor não incentiva e 
simplesmente reprova, ele sai e não volta mais, então ficar só 
reprovando e reprovando sem procurar saber porque aquele aluno ta 
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sendo reprovado, ele sai e não retorna. E eles sabem que a maioria 
dos alunos aqui veio de escola pública e que não consegue 
acompanhar o ensino daqui, então deveriam ter um 
acompanhamento a esse aluno e não só reprovar.  
 

Outro ponto importante é que na modalidade EJA nem sempre as práticas 

escolares têm considerado os alunos jovens e adultos como pessoas que têm 

uma experiência de vida, de trabalho e conseqüentemente um conhecimento 

válido, sendo capazes de interagir com outros saberes para a construção de 

novos conhecimentos. Quase sempre se trabalha com transmissão de 

conteúdos que nem sempre têm significado para o mundo dessas pessoas, 

com tarefas centradas na resolução de exercícios em si, ao contrário de 

atividades que explorem os conteúdos, em contextos variados, como coloca 

um professor entrevistado: 

Eu situo eles por onde eles andam. Estamos aqui no Barbalho, onde 
é que eu tenho uma situação convergente e divergente? 
Visualizaram? Começo a situar eles onde eles passam, aí você 
começa a fazer com que eles entendam a linguagem que você está 
utilizando. A gente tá trabalhando dessa forma, porque se você 
pensar em aprofundar o nível de dedução, não querendo com isso 
desmerecê-los nem subestimá-los, ao contrário... Acho que com isso 
eles irão enxergar. Vivencio o campo, aí trago para a sala de aula.  

E ainda: 

Acho que isso é o que enriquece, e acredito que alguns colegas 
precisam colocar isso em prática. Com isso não quero dizer que você 
vai descer de um patamar, mas é você mudar de metodologia.  
 

Durante a pesquisa, além da falta de formação da maior parte dos professores 

para o trabalho com a EJA, observamos, também, uma falta de sensibilidade 

de alguns para lidar com esses alunos, como um dos professores entrevistados 

que, em sua fala, colocou que os alunos “não querem nada, querem passar 

sem estudar. Ficam querendo colocar a culpa nos professores, mas os alunos 

não estudam, não se esforçam, a maioria não quer nada com os estudos, 

querem somente o certificado”.  

Apesar dessa colocação por parte de um dos professores, nas entrevistas 

observamos um contingente de professores mais sensíveis e que tenta 

estabelecer uma proximidade maior com a realidade da EJA, a exemplo do 

professor que disse situar os alunos por onde eles andam. Afinal, como afirma 

Giubilei (1993, p. 148): 
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Há sim que haver professores que sensíveis à problemática 
diferencial de um aluno-trabalhador, tenham motivação suficiente 
para prosseguir investigando, pesquisando, ampliando seus 
conhecimentos pela experiência que o contato com esse aluno lhe 
proporciona‖.  
 

Diante do exposto e conforme Parecer CNE/CEB, vê-se, pois, a necessidade 

urgente de uma formação específica para a EJA, a fim de que se resguarde o 

sentido primeiro do termo adequação como um colocar-se em consonância 

com os termos de uma relação.  

No caso trata-se de uma formação em vista de uma relação 
pedagógica com sujeitos, trabalhadores ou não, com marcadas 
experiências vitais que não podem ser ignoradas. E esta adequação 
tem como finalidade, dado o acesso à EJA, a permanência na escola 
através de um ensino com conteúdos trabalhados de modo 
diferenciado do ensino adequado à idade apropriada, com métodos 
próprios e tempos adequados ao perfil deste estudante. Mais uma 
vez estamos diante do reconhecimento formal da importância do 
ensino fundamental e médio e de sua universalização dentro da 
escola com a oferta de ensino regular mesmo que noturno. (11/2000) 

 

Como pudemos observar, uma série de fatores contribui para as dificuldades e 

baixas taxas de conclusão no curso: as dificuldades de base dos alunos, a falta 

de experiência da maior parte dos professores com a EJA, as dificuldades dos 

alunos em conciliar trabalho e estudo, a forma como o curso está estruturado 

com nove ou dez disciplinas por semestre, compreensível por se tratar de um 

curso integrado, mas talvez excessivo pela modalidade do curso.  

Assim, além de não estar atingindo em sua totalidade o público-alvo ao qual se 

destina, as dificuldades apontadas pelos alunos estão materializadas nas 

baixas taxas de conclusão do curso, o que leva a refletir sobre a real 

efetividade do PROEJA como uma política de inclusão.  

No sentido de dar voz aos alunos que participaram desse trabalho, queremos 

encerrar esse tópico com a transcrição de algumas sugestões e solicitações 

feitas por eles durante as entrevistas:  

- Eu compactaria o curso, eu ainda continuo achando o curso longo, principalmente 
que o PROEJA visa um perfil de aluno com uma certa idade, que precisa trabalhar e 
tal e que não tem mais muito tempo. Eu tenho quase 50 anos, que tempo mais que eu 
tenho? Preciso pegar um canudo e ir para o mercado rapidamente.  

- A gente precisa de aula prática, porque a gente não tem aula prática. Estamos já no 
terceiro semestre e só mais teoria, queremos ter aulas práticas também. A gente não 
tem o conhecimento de laboratório ainda, nunca fomos ao laboratório. 
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- Até hoje a gente só tem teoria, aula prática nenhuma e aqui é um curso técnico, 
como que a gente só tem teoria? Se conseguir um estágio como vamos fazer? 

- A nossa aula prática é o canteiro de obras, que a gente passa e vê, só isso. 

- A instituição tem deixado a desejar com a gente. 

- Nos sentimos discriminados, somos vistos pelos outros cursos como os coitadinhos 
do PROEJA e às vezes achamos que a própria instituição tem vergonha do curso do 
PROEJA. Queremos que isso mude. 

- Da minha parte eu gostaria de fazer uma grande divulgação do curso, para que as 
coisas lá fora, para que o mercado de trabalho ficasse mais fácil para a gente. Eu não 
tenho perspectiva nenhuma no mercado de trabalho e não estou vendo uma 
divulgação boa. 

- Eu gostaria de aulas práticas para o curso, porque o nosso curso é de infraestrutura 
urbana e abrange saneamento, estradas, concreto, então deveria ter mais aulas 
práticas. O IFBA fez uma grande obra aqui e poderia ter colocado o pessoal para ver 
como é que se faz uma massa, a parte hidráulica e tal, mas não fez isso. Então é isso, 
precisa de aulas práticas, aula em campo, mostrar como é que se faz 

- Isso, e o principal é tentar integrar né, a área de humanas e a técnica, porque para a 
gente talvez já não dê e isso seria a longo prazo, porque os professores não estão 
preparados, mas para as turmas futuras, quem sabe. 

- Deveria haver maior integração entre os alunos e a coordenação do curso. Haver 
reuniões periódicas com os alunos para tentarem entender quais os problemas, mais 
fica tudo muito separado, alunos de um lado e coordenação de outro. 

- Teve uma vez aqui que precisava que a instituição entrasse em contato com a [...], e 
eu fui no setor de estágio e o setor de estágio daqui da instituição nem sabia que tinha 
esse curso aqui, ainda me perguntou se tinha mesmo e eu com a matricula na mão e 
infelizmente o funcionário não se interessou. Ele falou no momento com a pessoa da 
[...] que estava no telefone comigo e o pessoal da [...] informou toda a documentação 
que seria necessária para o estágio, porque tem alunos de escolas do estado fazendo 
estágio na [...] e porque os alunos do IFBA não estão?  Então esse curso aqui 
ninguém sabe que existe. 

- Eu acho que aula prática não foi o maior problema do curso, o curso tem outros 
problemas. Por exemplo, desinteresse de alguns professores em ensinar. Acho que 
precisa rever a questão do ensino médio, ver quantas disciplinas é necessário ficar e 
até que semestre ir com essas disciplinas. Nós temos duas disciplinas de idioma no 
último semestre! Porque não colocou uma no primeiro e outra no último? Nós não 
aprendemos inglês e nem espanhol desde crianças, vamos aprender em um 
semestre?  Sei que é para ter noção, mas no último semestre?  

- Eu particularmente acho que a instituição não está preparada, porque eu vejo que o 
ensino, eles tratam da mesma forma como se tivesse fazendo o ensino médio. Eles 
não têm essa diferenciação, essa separação de que tão trabalhando com pessoas que 
trabalham, que leva o dia todo trabalhando, que não tem aquele tempo disponível que 
os outros alunos tem. Então eu acho que falta essa consciência mesmo por parte da 
instituição. 
 

Observamos assim que as maiores reivindicações dos alunos dizem respeito,  

principalmente, à divulgação do curso e a necessidade de aulas práticas, além 

da quantidade de disciplinas e da necessidade de reconhecimento e respeito 

às suas especificidades. 
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8. Algumas considerações, a título de conclusão... 

Em face ao apresentado ao longo do trabalho, queremos tecer algumas 

considerações, começando por dizer que propostas como a do PROEJA são 

necessárias e se corretamente administradas têm um bom potencial de 

inclusão social e, por si só, já se constitui em razão suficiente para seu apoio. 

Contudo, como vimos, existem diversos pontos que precisam ser revistos, 

analisados e debatidos, no sentido de se alcançar os objetivos do Programa.  

Primeiro, seria interessante que seus idealizadores se reunissem com os 

responsáveis pela implantação e administração dos cursos nas instituições 

convocadas para esse fim, bem como com o corpo docente, para apresentar, 

esclarecer e debater sobre a proposta do Programa.  

Outro ponto fundamental e que se liga diretamente ao anterior é o apoio 

necessário por parte do MEC às instituições que oferecem o PROEJA, para 

que este não se configure como uma imposição, uma coisa jogada de cima 

para baixo e que deve simplesmente ser cumprida, como tem acontecido, 

independentemente das condições das instituições: 

O pessoal do MEC não discutiu, pelo menos em nível de 
coordenação do curso, não deram nenhum apoio, não se discutiu. 
O que falaram foi: tem que implantar, tem que implantar, mas 
ninguém discutiu. E até hoje, o curso já está com três anos e que 
eu saiba ninguém veio aqui para fazer uma avaliação, ver como 
está o curso, nada. (coordenação do curso) 
 

Nesse sentido, entendemos que as leis podem fazer avançar ou não um 

estatuto que se dirija ao bem coletivo, mas sua aplicabilidade depende do 

respeito, da adesão e da cobrança aos preceitos estabelecidos e quando for o 

caso, dos recursos necessários para uma efetivação concreta. (Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos - Parecer 

CNE/CEB 11/2000) 

Como vimos no decorrer do trabalho, o PROEJA é um Programa que tem 

importância fundamental também na medida em que a terminalidade dos 

estudos da educação básica com formação profissional pode ampliar as 

condições de inserção produtiva no mundo do trabalho, seja por meio de 

trabalho formal ou não, além da continuidade dos estudos em nível superior 

permanecer como possibilidade. 



108 

 

 

O reconhecimento da possibilidade de se oferecer uma formação profissional 

integrada ao ensino médio para a EJA é um ganho importante para essa 

modalidade, pois se configura como um reconhecimento e valorização social 

da mesma na perspectiva da aprendizagem como possibilidade ao longo da 

vida. 

Entretanto, como vimos dizendo desde o inicio dessas considerações, alguns 

ajustes são necessários e para que haja uma real possibilidade de dar certo, é 

preciso prever o desenvolvimento de políticas de acompanhamento e avaliação 

do corpo docente, dos discentes e dos egressos, para que efetivamente o 

PROEJA possa se desenvolver a contento.  

O curso oferecido pelo IFBA, unidade Salvador necessita de ajustes. 

Argumentamos acerca da necessidade de aprofundamento das concepções, 

definição de público-alvo e dos objetivos do PROEJA, bem como das 

especificidades do público da EJA pelo corpo docente. Percebemos que 

existem dificuldades por parte de alguns professores no sentido de entender as 

especificidades desses alunos, o que pode ser explicado pela falta de 

experiência da instituição em trabalhar com esse público, além de grande parte 

dos professores e da coordenação ser oriundos de áreas técnicas, não tendo 

assim uma formação pedagógica que os levem a entender a necessidade e 

importância de adaptar as metodologias de acordo com o perfil dos alunos que 

recebem. Seria interessante, senão necessária, a constituição de uma 

coordenação pedagógica específica para o curso.  

É importante e urgente tentar atingir o público devido. Entendemos que tanto o 

PROEJA, através dos órgãos responsáveis pela criação do Programa, quanto 

os setores responsáveis pela divulgação dos cursos no IFBA, deveriam fazer 

uma grande divulgação, através de veículos de comunicação disponíveis, 

mostrando os objetivos e público ao qual o Programa se destina. Além disso, o 

IFBA, em seu processo seletivo, pode tentar uma forma de seleção que 

inscreva somente alunos que possuam o ensino fundamental. Uma sugestão 

pode ser observada na fala de um professor entrevistado: 

Eu questiono, por que fazer o vestibular? Ah! Porque o ensino é 
público, a escola é assim... Mas eu acho que não deve ser dessa 
maneira não. Acho que deve fazer uma seleção pública, mas com 
outros critérios, como, por exemplo, a entrevista.  
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Embora esteja se referindo ao vestibular como meio de seleção e como forma 

de exclusão de alunos, a fala desse professor pode ser tomada como uma 

opção complementar de seleção para o PROEJA que vise atingir o público-alvo 

proposto pelo Programa, posto que por meio de entrevistas poderia ser mais 

fácil esclarecer os candidatos sobre os objetivos do programa e currículo do 

curso, evitando talvez que aqueles que já possuem o ensino médio se 

matriculassem.  

Outras questões dizem respeito à integração curricular, que não é algo simples 

de concretizar na prática e que necessita de atenção especial no curso, talvez 

de uma consultoria especializada que indique caminhos de como efetivar essa 

integração, além de questões relativas à carga-horária dos semestres no que 

tange a quantidade de disciplinas e de conteúdos trabalhados, motivo de 

reclamação dos alunos que considera excessivo, e reconhecido por parte dos 

professores. Essas questões, bem como as dificuldades dos alunos em 

cálculos, leitura e interpretação de conceito básicos, precisam ser trabalhadas 

de modo a elevar as taxas de conclusão do curso. 

Finalmente, é preciso estar atento para o fato de que algumas políticas 

públicas são interessantes da maneira como são propostas, mas geralmente 

sua efetivação fica restrita ao papel. É necessário que essa prática comece a 

ser revista e que, de fato, depois de elaboradas, haja uma atenção para que as 

boas propostas sejam de fato postas em prática, que saiam do mero campo 

das boas intenções que historicamente tem permeado a educação nacional e 

tornem-se uma realidade concreta na política educacional brasileira. 

Acreditamos que o conhecimento do perfil do público beneficiário do PROEJA 

no curso ofertado pelo IFBA, bem como das dificuldades existentes no curso 

pode fornecer subsídios para futuras reflexões no sentido de se pensar 

alternativas para contornar os problemas existentes não somente no curso em 

andamento, mas em futuros cursos a serem criados para o Programa.  

Para finalizar, é importante dizer que, quando estávamos concluindo a escrita 

desse relatório, tomamos conhecimento de que a nomenclatura do curso de 

Infraestrutura urbana mudará a partir de 2011 e passará a chamar curso 

técnico em Saneamento, pois o MEC considera que Infraestrutura é o nome do 
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eixo e que abrange toda uma área, por isso o curso não vai poder permanecer 

com esse nome.  

Desejamos que os achados desse trabalho possam ser úteis no sentido de se 

pensar e implementar melhorias nesse novo momento do curso do PROEJA no 

IFBA. Desejamos também sucesso à coordenação, professores, alunos e a 

todos os envolvidos nesse processo. 
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