
Desafios da educação de jovens adultos integrada à educação 
profissional: a experiência da pesquisa em rede no Obeduc 

Youth and adult professional education´s challenges: the 
experience of a network research in Obeduc 

 

CEZARINO, Karla Ribeiro1 

UFES/OBEDUC, kakaher@yahoo.com 

 
FRAGA, Elizangela Ribeiro2 

PPGE/UFES/OBEDUC, elizangelafraga@gmail.com 

 
OLIVEIRA, Edna Castro3 

UFES/OBEDUC, oliveiraedna@yahoo.com.br 

 
VIEIRA, Tatiana de Santana4 

PPGE/UFES/OBEDUC, tattisantana@yahoo.com.br 

 
ZORZAL, Eliane Saiter5 

PPGE/UFES/OBEDUC, elianezorzal@hotmail.com 
 

 

Resumo: A rede de pesquisa composta pelos PPGs das Universidades Federais 

de Goiás, Espírito Santo e Brasília integra o Programa OBEDUC/CAPES-INEP. Tem 
como objetivo fortalecer e aprofundar as pesquisas no âmbito da EJA integrada à 
educação profissional, promovendo diálogos entre a produção dos PPGs da UFG, 
UFES, UnB, profissionais da escola básica envolvidos com as políticas e ações da 
EJA nas diferentes formas de sua oferta, assumida pelas redes públicas e os 
sistemas que a compõem, em suas relações com o mundo do trabalho. Busca o 
acompanhamento da política de formação integrada, suas estratégias e práticas 
pedagógicas na perspectiva do currículo integrado, tendo em vista os sujeitos a 
quem essa oferta se destina. O referencial teórico-metodológico do materialismo 
histórico-dialético constitui um dos fundamentos que orientam as pesquisas em 
andamento. Os resultados apontam para os desafios na consolidação do Proeja, na 
experimentação com o currículo integrado na escola básica e no confronto dos 
dados de demanda da EJA em face aos dados oficiais. 
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Abstract: The research network presented is composed by the Graduate Programs 
of the Federal Universities of Goias, Brasilia and Espírito Santo, which are part of the 
research program OBEDUC/ CAPES-INEP. It aims to strengthen, to consolidate and 
to deepen the research on Youth and Adult Education (EJA) integrated to 
professional education, promoting a dialogue between the production of the PPGs 
UFG, UFES, UnB, elementary and high school professionals that are active 
participants of EJA´s policies and actions, in its different types of offering, assumed 
by the public systems and their relation to the  work field.  It aims to monitor the 
policies related to education and the way they reflect on  teaching practices in the 
perspective of the integrated curriculum,   taking into account the subjects to whom 
this offer is intended. This study is guided by the historical and dialectical materialism 
as the theoretical and methodological framework. The results point to the challenges 
in consolidating Proeja, in implementing the professional education in EJA´s 
elementary and high school . It also  contrast the results gathered by this network 
research on EJA to EJA´s official figures . 
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O projeto busca o acompanhamento da política de formação integrada e suas 

formas de materialização nas práticas pedagógicas na perspectiva do currículo 

integrado. 

 

 

Introdução 

O grupo de pesquisa do Programa Observatório da Educação (OBEDUC/CAPES-

INEP) do Núcleo I - PPG-UFES participa do projeto Desafios da educação de jovens 

adultos integrada à educação profissional: identidades dos sujeitos, currículo 

integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais (CAPES/SICAPES, 2012) 

e integra a rede de pesquisa que se constituiu a partir do Edital 49/2012, composta 

pelos PPGs da Universidade de Goiás (UFG), da Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES) e da Universidade de Brasília (UnB), sob a coordenação geral da 

Profa. Dra. Maria Margarida Machado da UFG. 

O projeto tem como centralidade o 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. Busca 

estabelecer diálogos entre a produção dos Programas de Pós-Graduação em 

educação da UFG, UFES, UnB, gestores e profissionais da escola básica envolvidos 

com as políticas e ações da EJA nas diferentes configurações de sua oferta, 

assumida pelas redes públicas nos sistemas municipais, estadual, distrital e federal 

e suas relações com o mundo do trabalho. 

A oferta do ensino médio técnico integrado e a formação inicial dos trabalhadores 

integrada ao ensino fundamental recupera pressupostos teórico-metodológicos e 

práticas pedagógicas cujo conteúdo objetiva uma formação profissional que supere 

os preceitos assistencialistas - presentes no ensino profissionalizante brasileiro nos 

primeiros momentos - e amplie 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. O projeto busca o acompanhamento da política 

de formação integrada e suas formas de materialização nas práticas pedagógicas na 

perspectiva do currículo integrado. 

 

Metodologia 

O OBEDUC assume como referencial teórico-metodológico o materialismo histórico-

dialético que pressupõe como ponto de partida os fenômenos que na práxis 

interpelam e demandam ser conhecidos na sua essência, de modo a possibilitar a 

compreensão radical da realidade e a busca de sua transformação (FRIGOTTO, 

2010). Nesse sentido, as pesquisas desenvolvidas com a ênfase qualitativa, tem 

como suposto que essa não se dissocia da dimensão quantitativa, uma vez que essa 

unidade e que pode permitir a compreensão dos fenômenos na sua totalidade. E 

importante ressaltar que no OBEDUC, o materialismo histórico-dialético dialoga com 

outros referenciais que auxiliam o grupo na problematização e análise de políticas e 

práticas pedagógicas da educação de jovens e adultos (EJA) integrada à educação 

profissional (EPT) e suas interfaces com as identidades dos sujeitos, os desafios 

teórico-metodológicos do currículo integrado, o mundo do trabalho e 

ambientes/mídias virtuais (MACHADO, RODRIGUES, 2011); (OLIVEIRA, PINTO, 

FERREIRA, 2012). Para tal, busca-se a manutenção da parceria das universidades 

com os Institutos Federais, inicialmente o principal lócus das pesquisas para a 



implementação do Proeja, ampliando o escopo de abrangência com a escola básica 

como já referido. 

Como orientação metodológica o OBEDUC tem a bricolagem como desenho, uma 

vez que considera que a composição em rede possibilita uma atuação conjunta dos 

pesquisadores com várias estratégias de investigação, tais como a pesquisa-ação, o 

estudo de caso, a etnografia dentre outras, que auxiliem o grupo nos diversos lócus 

de acompanhamento das políticas de formação integrada e suas estratégias e 

práticas tendo em vista os sujeitos a quem essa oferta se destina e suas 

especificidades. 

Resultados e discussão 

As pesquisas vêm se debruçando sobre a leitura da base de dados estatísticos 

oficiais disponíveis no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) e no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

como elementos quantitativos para subsidiar o diálogo que estabelecemos com os 

dados da realidade da educação de jovens e adultos. 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. Vale 

salientar, 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 que 

não frequentam a escola e não têm o ensino fundamental, o que significa que muito 

ainda deve ser feito para se atingir esse público. Por outro lado, 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 esse 

crescimento ainda não representa a presença dos trabalhadores pobres nessas 

instituições e na escola básica. 

Essa realidade situa-se no contexto de acirramento da disputa entre projetos 

societários distintos no Brasil e na América Latina e Caribe, em que as políticas 

públicas de EJA vêm se orientando pelo marco das demais políticas sociais dos 



governos da região. Essas têm se pautado pelos ajustes macroeconômicos e pela 

reforma do papel do Estado, que deliberadamente têm se orientado pela restrição do 

gasto público, descentralização, focalização e privatização (DI PIERRO, 2008). É 

nesse contexto de subordinação do Estado ao modelo econômico e, por 

consequência, da educação à lógica do mercado, que se colocam os desafios das 

pesquisas ora realizados pela rede OBEDUC. 

Como parte dos resultados espera-se que o Programa possa gerar uma rede de 

intercâmbios entre as pesquisas que foram gestadas no Proeja, com o objetivo, 

entre outros, de 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 das regiões. A perspectiva é que se 

possa produzir intervenções na realidade e no rumo das políticas públicas nos 

estados e distrito federal, bem como na forma como os órgãos estatísticos oficiais 

lêem a realidade da educação brasileira. Esse movimento de pesquisa tem também  

construído, no Centro Memória Viva na UFG e no Centro de Referencia em EJA na 

UnB, bases documentais para o acervo dos Centros de Referência em EJA  e 

educação popular no país. Essa é um forma de dar visibilidade às práticas e 

estratégias político-pedagógicas para fazer avançar a pauta política da educação de 

jovens e adultos no Brasil. 

Nesse sentido, nos diferentes PPGs, as pesquisas a rede OBEDUC vêm buscando 

avançar e consolidar estudos desenvolvidos, tendo em vista o atual momento de 

indução da política de educação profissional que produz uma inflexão nos rumos do 

Proeja pensado para se constituir uma política perene para os jovens e adultos 

trabalhadores. 

No caso da instituição líder, a UFG, as pesquisas compartilham estudos que 

abrangem desde preocupações com a consolidação do Proeja no IF Goiano, ao 

mesmo tempo em que vêm experimentando práticas de currículo integrado, em 10 

escolas do município com o desafio do Proeja-Pronatec. Ao mesmo tempo busca 

compreender a realidade dos dados estatísticos que confrontados com os dados 

gerais vêm mantendo uma multidão de jovens e adultos na invisibilidade. Na UnB  

segue-se aprofundando estudos do Proeja Transiarte (2012), tendo como 

perspectiva o estímulo à investigação dos processos de implementação da EJA 



integrada à EPT no Distrito Federal. Na UFES, as pesquisas estão voltadas para a 

construção do perfil dos sujeitos, para o levantamento de estratégias e praticas no 

ensino fundamental e médio que buscam experimentar outras formas de se fazer a 

EJA sem perder de vista a ênfase da formação humana do currículo integrado e 

suas relações com o mundo do trabalho. Destaca-se nesse PPG a ênfase estudos 

na interface da EJA, Educação do campo e Educação Profissional. 
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