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Programa Observatório de Educação 
(OBEDUC/CAPES-INEP) 



Fortalecimento, consolidação e 
aprofundamento das 
pesquisas no âmbito da EJA 
integrada à educação 
profissional, realizadas a partir 
da rede constituída pelo Edital 
nº 3/2006 Proeja Capes-Setec. 

Acompanhar a política de 
formação integrada e suas 
formas de materialização 
nas práticas pedagógicas 

na perspectiva do currículo 
integrado. 

Estabelecer diálogos entre a produção 
dos PPGs da UFG, UFES, UnB, gestores e 
profissionais da escola básica envolvidos 
com as políticas e ações da EJA nas 
diferentes configurações de sua oferta e 
suas relações com o mundo do trabalho. 

Objetivos do Projeto 



Um dos entendimentos da compreensão 
da experiência de se fazer pesquisa em 
rede é a relação com a continuidade das 
ações anteriores que vinham sendo 
delineadas pelo Proeja Capes-Setec e que 
dão suporte às pesquisas atualmente 
desenvolvidas no âmbito do OBEDUC. 



A oferta do ensino 
médio técnico 
integrado e a 

formação inicial dos 
trabalhadores 

integrada ao ensino 
fundamental  

Pressupostos teórico-
metodológicos e 

práticas pedagógicas  

Superar os preceitos 
assistencialistas  presentes no 

ensino profissionalizante 
brasileiro nos primeiros 

momentos;  

Ampliar a inserção dos 
estudantes a uma dinâmica 

produtiva que tenha o mundo 
do trabalho e não apenas o 

mercado como possibilidade de 
efetivação da atividade 

profissional.  



Metodologia 

Materialismo histórico-dialético 

As pesquisas desenvolvidas com a 
ênfase qualitativa, tem como 
suposto que essa não se dissocia 
da dimensão quantitativa. 



Políticas e práticas 
pedagógicas da 

educação de 
jovens e adultos 
(EJA) integrada à 

educação 
profissional (EPT) 

Identidades dos 
sujeitos 

Desafios teorico-
metodologicos do 
currículo integrado 

Mundo do 
trabalho 

Ambientes/mídias 
virtuais  

Áreas de análise 



bricolagem 
pesquisa-ação e o 
estudo de caso. 



Exigência: leitura 
da base de dados 
estatísticos 
oficiais disponíveis 
no INEP e IBGE. 



Tem-se também como perspectiva que esse dados possam 
ajudar a explicitar a realidade da oferta da EJA no atual 
contexto, a partir de reflexões que tencionem a dependência 
da educação ao sistema econômico, explorando os desafios, 
possibilidades e entraves da educação para os trabalhadores 
na perspectiva da formação humana integral. 

SUGIRO SUPRIMIR ESTE slide 



A realidade da EJA: contexto de acirramento da disputa entre 
projetos societários distintos no Brasil e na América Latina e Caribe.  

Políticas públicas de EJA: orientação pelo marco das demais políticas 
sociais dos governos da região, com ênfase nos ajustes 
macroeconômicos e na reforma do papel do Estado de restrição do 
gasto público, descentralização, focalização e privatização (DI 
PIERRO, 2008).  



 Conforme indicação do IBGE (2011), que a população potencial 

para matrícula em EJA é da ordem de 60 milhões de pessoas 

com mais de 18 anos. 

 Conforme dados INEP (2012) a Educação Profissional no Brasil 

está em crescimento, destacando-se as matrículas da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que 

nos últimos 9 anos teve um crescimento de 143%, infelizmente 

este crescimento ainda não representa a presença dos 

trabalhadores pobres nessas instituições e na escola básica. 



Gerar uma rede de intercâmbios entre as 
pesquisas que foram gestadas no Proeja Capes-
Setec. 

Organizar atividades de pesquisa que possam incorporar de 
forma integrada as ações desenvolvidas nas escolas e 
institutos federais participantes de forma compartilhada 
com os Fóruns de EJA. 

Produzir intervenções na realidade e no rumo das políticas 
públicas nos estados e distrito federal, bem como na forma 
como os órgãos estatísticos oficiais explicam a realidade da 
educação brasileira. 



 

 

 

Esse movimento de pesquisa tem construído, no Centro 
Memória Viva (UFG )e no Centro de Referência em EJA 
(UnB), bases documentais para o acervo dos Centros de 

Referência em EJA  e educação popular no Brasil. 

 Essa é uma das formas de dar visibilidade as práticas e 
estratégias político-pedagógicas para fazer avançar a 

pauta política da educação de jovens e adultos no país. 



Pesquisas desenvolvidas 

PPG UFG 

compreender a 
realidade dos 

dados estatísticos 



Pesquisas desenvolvidas 

PPG UnB 

estímulo à 
investigação dos 

processos de 
implementação da 

EJA integrada à EPT 
no Distrito Federal.  

integração 
EJA e 
EPT 

Projeto 
Transiarte 



Pesquisas desenvolvidas 

PPG UFES 

levantamento  de estratégias 
e praticas no ensino 

fundamental e médio que 
buscam experimentar outras 

formas de se fazer a EJA 
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