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RESUMO: 

O direito a educação e ao trabalho no Brasil estão garantidos na Constituição Federal de 1988 

e fazem parte das conquistas históricas da classe trabalhadora na fase de redemocratização do 

país. Todavia, os educandos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) ainda 

enfrentam dificuldades na garantia desses dois direitos sociais. Ao refletirmos sobre o 

cotidiano das escolas de EJA nos questionamos: O que conhecemos sobre os sujeitos sociais 

que frequentam nossas escolas na EJA? Se o educando é um trabalhador, como ocorre sua 

inserção no mundo do trabalho? Quais os desafios que as particularidades da condição de 

trabalhador impõem para o cotidiano escolar? Essas questões nortearam a presente pesquisa 

que visa refletir sobre o perfil dos educandos do Programa Proeja-Fic/Pronatec em Goiânia e 

suas percepções acerca do processo formativo em questão. O Programa em questão é 

desenvolvido em escolas da Rede Municipal de Educação de Goiânia-RMEGO em parceria 

com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás-IFG e Universidade 

Federal de Goiás-UFG, por meio da Faculdade de Educação/FE-UFG.  Para o 

desenvolvimento deste trabalho, optamos pela abordagem quantiqualitativa. Os dados da 

pesquisa foram coletados mediante dois instrumentos: questionários e análise documental. O 

primeiro, de acordo com Haguette (2005), possibilita que os sujeitos da pesquisa manifestem 

suas opiniões livremente, já que os questionários devem ser aplicados sem a exigência de 

identificação dos participantes. Assim, seguindo esse principio, aplicamos dois questionários, 

um no início e o outro no final do ano letivo de 2013. No primeiro questionário buscou-se 

compreender o perfil sócio-econômico dos sujeitos da pesquisa, sendo analisados dados 

acerca da idade, número de filhos, relações de trabalho, renda e ainda dados sobre as 

atividades profissionais desenvolvidas pelos educandos e de suas perspectivas sobre a escola. 

O segundo, por sua vez, teve por objetivo coletar dados para que se pudesse entender qual a 

percepção do educando sobre o Programa.  Quanto à análise documental, conforme Ludke 

(1992), auxilia a identificar informações factuais nos documentos a partir de questões ou 

hipóteses de interesse. Nessa etapa realizamos a análise da Proposta Político-Pedagógica da 

Educação Fundamental de Adolescentes, Jovens e Adultos (2010) da Secretaria Municipal de 

Educação de Goiânia. Para fundamentar o trabalho, nos apoiamos em autores como Marx 

(2010), Frigotto (1996), Mattoso (1995), Pochmann (1999), Heloani (2011), Braverman 

(2012), entre outros.  Em relação à distribuição do texto, o artigo está dividido em três partes: 

a primeira trata de forma sucinta sobre a questão do trabalho na sociedade contemporânea, 

buscando em Marx os aspectos explicativos do processo de exploração do capital na relação 

de compra e venda da força de trabalho necessária para o pleno funcionamento da sociedade 



capitalista. As reflexões referentes ao cenário capitalista no Brasil, e em âmbito internacional, 

foram construídas a partir da crítica dos demais autores; na segunda, apresentamos a 

constituição da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos em Goiânia e a análise do 

documento norteador da proposta da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia; na 

terceira, refletimos sobre as percepções do educando - trabalhador acerca do Programa Proeja-

Fic/Pronatec. Esse percurso nos permite entender o contexto vivenciado pelos sujeitos da 

pesquisa, assim como os desafios a serem enfrentados para garantir aos educandos-

trabalhadores o direito tanto à educação quanto ao trabalho. O retorno à escola como 

exigência do trabalho reafirma a responsabilidade do Estado com a formação dos 

trabalhadores, o que, aliadas às questões da busca do conhecimento, desconstroem a noção 

imediatista e pragmática, ainda presente na educação profissional brasileira, de que aos 

trabalhadores com baixa escolaridade é suficiente o acesso apenas ao saber prático 

relacionado ao desenvolvimento de alguma atividade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação e trabalho; Educação de Jovens e Adultos trabalhadores; 

PROEJA. 

 

1. Introdução 

A presente pesquisa tem como objetivo refletir sobre o educando-trabalhador 

participante 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 

Integrada com o Ensino Fundamental – Proeja FIC, em Goiânia, buscando compreender sua 

inserção no mundo do trabalho e suas percepções acerca do processo formativo do Programa 

em questão.  

Ainda que o Proeja-Fic se constitua como mais um programa que visa a levar e a 

manter, na escola, sujeitos que, por diversas razões, não puderam iniciar ou concluir a 

escolaridade básica em idade tida como regular, o Programa tem, entre seus objetivos, a 

superação da dicotomia existente entre a Educação Básica (EB) e a Educação Profissional 

(EP). Para tanto, trabalha em parceria com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego – Pronatec, que surgiu no ano de 2011. 

Dessa forma, o Proeja-FIC/Pronatec surge como possibilidade de romper essa 

dicotomia, e dar aos educadores responsáveis pela experiência a possibilidade de, mesmo 

fazendo o trabalho educativo de forma integrada com o Pronatec, trabalhar numa perspectiva 

de formação integral dos sujeitos.  

Para a investigação, partimos dos seguintes princípios: Aprendizagem e 

conhecimentos significativos, em que os novos conhecimentos são relacionados com os já 

construídos previamente; Respeito aos saberes dos educandos, compreendendo as 



singularidades e os saberes do público da Educação de Jovens e Adultos (EJA); Construção 

coletiva do conhecimento, enfatizando que, ainda que a aprendizagem seja individual, ocorre 

na mediação das diversas formas de interação social; Vinculação entre educação e trabalho: 

integração entre a educação básica e a profissional e tecnológica, propondo o rompimento 

da dicotomia entre essas formas educativas; Interdisciplinaridade, isto é, a construção do 

conhecimento por meio do diálogo entre as disciplinas; e a Avaliação como processo, sendo 

caracterizada como mais um momento de aprendizagem para todos os envolvidos na ação, 

sendo a avaliação tomada enquanto diagnóstico para a promoção do conhecimento.   

 A experiência do Proeja-FIC/Pronatec ocorre em 10 (dez) escolas municipais de 

Goiânia, e está pautada na concepção que norteia o trabalho da Educação de Adolescentes, 

Jovens e Adultos (EAJA) da Rede Municipal de Educação (RME) do município, que parte, 

entre outras, da concepção freiriana de educação, prezando, pois, pelo respeito aos saberes dos 

educandos e à consciência de que o ato de ensinar não é uma transferência, mas uma troca de 

conhecimentos que possibilita novas aprendizagens. Pauta-se, ainda, na compreensão de que a 

formação do público da EAJA não esteja associada a necessidades imediatas, ou seja, não se 

trata de formação com vistas apenas ao mercado de trabalho, sendo, antes, uma formação que 

dá instrumentos ao aluno para que ele possa atuar conscientemente no mundo. 

Dessa forma, o Proeja-FIC/Pronatec, na RME de Goiânia, tem, em sua base, a 

perspectiva de desenvolver-se de acordo com o trabalho já efetuado na EAJA, que, desde o 

início da década de 1990, propõe formação continuada dos professores no horário de trabalho, 

com ênfase para a ação educativa baseada na reflexão-ação-reflexão. 

Mesmo sendo o Proeja-FIC/Pronatec um programa novo no histórico da EJA, há um 

esforço, por parte da equipe coordenadora – Instituto Federal Goiano (IFG)/Universidade 

Federal de Goiás (UFG)/Secretaria Municipal de Educação (SME) –, para que o mesmo seja 

parte do contínuo e longo processo de lutas e reivindicações defendidas por políticas e 

práticas educativas, que visam à melhora, e que vêm melhorando a realidade da modalidade 

na RME de Goiânia.  

O documento base do Programa também parte de uma perspectiva de educação que 

visa à integração dos sujeitos à sociedade em todos os aspectos, pois preconiza: 

 

[...] uma formação que permita a mudança de perspectiva de vida por parte do 

aluno; a compreensão das relações que se estabelecem no mundo do qual ele faz 

parte; a ampliação de sua leitura de mundo e a participação efetiva nos processos 

sociais (BRASIL, 2007, p. [05]). 

 



Justifica-se sua existência pela desvalorização do ensino fundamental para o mercado 

de trabalho, ou seja, a insignificância que os alunos/trabalhadores conferem à conclusão dessa 

fase da escolarização, uma vez que ela não acrescenta elementos que os conduzam 

diretamente para um emprego. Sendo assim, o Proeja-FIC/Pronatec associa formação básica à 

formação profissional inicial, numa tentativa de tornar o ensino mais significativo para o 

público da modalidade de EJA, conduzindo-o para o mercado de trabalho. 

No que diz respeito ao método de coleta de dados, se deu  mediante a aplicação de 

dois questionários com questões abertas e fechadas. No primeiro, aplicado no primeiro 

semestre de 2013, foram coletados dados sobre o perfil dos educandos das escolas 

participantes do Programa. Já o segundo, no segundo semestre do mesmo ano, objetivava uma 

avaliação do Proeja-Fic/Pronatec.   

Para uma melhor organização de nossas reflexões, o texto foi dividido em três partes: 

a primeira aborda a questão do trabalho na sociedade contemporânea; a segunda trata da 

construção da EAJA em Goiânia; e, por fim, a última apresenta os dados referentes ao 

educando-trabalhador do Proeja-FIC/Pronatec, bem como suas percepções acerca do 

programa.  

 

 

1. A questão do trabalho na sociedade contemporânea: uma breve reflexão 

 

Antes de abordarmos a questão do educando-trabalhador no Programa Proeja-

Fic/Pronatec em Goiânia consideramos relevante refletirmos sobre o pensamento de Marx 

acerca da força de trabalho na sociedade capitalista.  

Podemos afirmar que a compra e a venda da força de trabalho é fundamental para a 

sobrevivência capitalista. Para Marx (2010), o capitalismo, ao implantar o trabalho 

assalariado como o novo modelo de sociabilidade, converteu a força de trabalho em 

mercadoria. Com a instituição do assalariamento, o mundo capitalista fez do mercado o 

elemento central da reprodução da sociedade, havendo uma dependência entre os vendedores 

e compradores, ou seja, trabalhadores e burguesia, pois aqueles necessitam vender a força de 

trabalho e, assim, garantir sua sobrevivência, enquanto estes precisam comprar a força de 

trabalho para adquirir seus lucros. 

Segundo o autor, para que a força de trabalho se constituísse em mercadoria, foi 

necessária a defesa da liberdade como um princípio, de modo que assim houvesse a 

disponibilidade de trabalhadores em condições adequadas para ofertar sua mercadoria (a força 



de trabalho). Esses homens e mulheres “só sobrevivem à medida que encontram trabalho” 

(MARX; ENGELS, 2012, p. 51).  

A promessa de liberdade e o desejo de autonomia do trabalhador em relação ao 

empregador tornam-se, dessa forma, um fenômeno ilusório, uma vez que essa independência 

não altera sua condição de operário. Sobre este aspecto, Marx (2010, p. 37) destaca: 

[...] o operário cuja única fonte de rendimentos é a venda da sua força de trabalho, 

não pode deixar toda a classe dos compradores, isto é, a classe dos capitalistas, sem 

renunciar à existência. Ele não pertence a esse ou àquele capitalista, mas à classe dos 

capitalistas, e compete a ele encontrar quem o queira, isto é, encontrar um 

comprador nessa classe dos capitalistas. 

Essa necessidade, segundo Marx (2010), ocorre por ser o trabalho assalariado a 

condição vital para a sobrevivência dos operários.  Acrescenta ainda que, nas relações sociais 

de produção capitalista, os discursos de liberdade, igualdade e justiça naturalizam as relações 

de mercado, tornando equivalentes os processos de venda e compra da força de trabalho.  

Na lógica capitalista, se a força de trabalho foi convertida em uma mercadoria, ela 

estará sujeita ao mercado e, logo, deve concorrer como qualquer outro produto. Assim, o 

capitalismo submete os trabalhadores a mais uma exigência, qual seja: a qualificação, uma 

vez que a concorrência, na etapa atual do mundo capitalista, foi vinculada diretamente à 

necessidade de qualificar-se.  

Para Braverman (2012), o conceito de qualificação da sociedade capitalista limita a 

instrução do trabalhador ao direcioná-la, exclusivamente, para suprir as exigências do capital. 

Desse modo, podemos afirmar que a sociedade contemporânea exige do trabalhador novas 

habilidades que não se restringem apenas à escolarização, mas também a mudanças 

atitudinais, tais como uma postura mais participativa na empresa, além da capacidade de 

adaptar-se a diversas funções conforme as necessidades requeridas.  

Segundo Mattoso (1995), a partir dos anos 80, com a nova configuração do Estado 

capitalista, o mundo do trabalho enfrenta uma etapa crescente de desestruturação. Esta 

desordem no mundo do trabalho acarreta, no dia-a-dia dos trabalhadores, diversas 

instabilidades, principalmente entre os de menor escolaridade, aumentando as incertezas 

quanto à segurança no emprego, à renda e à contratação do trabalho.  

Do sentimento de incerteza quanto ao futuro no trabalho, gera-se o crescimento das 

noções de concorrência e competitividade entre os indivíduos. Nesse contexto, o “tempo 

livre” é um tempo de busca da manutenção do emprego e de qualificação, pois sem estas não 

há, na atual lógica capitalista, possibilidades de permanecer competindo no mercado.  

Para Heloani (2011), a defesa da concorrência e da competitividade constitui um 

mecanismo adotado pelo capital na naturalização de seus processos de subjetivação da 



dominação. Para o autor, na etapa atual no mundo capitalista, os mecanismos de atratividade 

para o trabalhador tornam-se desnecessários, uma vez que, diante do desemprego em massa e 

do achatamento salarial, a competitividade do mercado tornou-se uma estratégia de controle 

fundamental nesse momento histórico. O autor afirma ainda que a atual etapa de organização 

do capitalismo não pode ser apontada como libertária, já que a essência é a mesma dos 

modelos anteriores, só que com estratégias mais sutis, que seduzem o trabalhador a 

compartilhar da sua própria dominação.  

Desse modo, é necessário questionar, cada vez mais, para quem produzir e o que 

produzir. Consoante Frigotto (1996), refletir sobre esse processo é atentar para uma lógica 

destrutiva, em que “o trabalho de criador da vida humana se torna em alienador da vida do 

trabalhador” (FRIGOTTO, 1996, p. 32), principalmente ao ocasionar a condição de 

privilegiado ao trabalhador que mantém um contrato de trabalho formal, o que se sustenta 

devido ao crescimento da precariedade das relações de trabalho no mundo capitalista 

contemporâneo. 

Por outro lado, embora possamos compreender que o conhecimento é uma das formas 

adotadas para a subordinação do trabalho ao capital, ele pode ser, também, uma forma de 

concretização dos interesses dos trabalhadores, e, por essa razão, preocupa-nos os aspectos 

referentes aos educandos-trabalhadores no cenário escolar. 

 

 

2. A constituição da EAJA na RME de Goiânia 

 

A EAJA funciona nas escolas municipais de Goiânia e tem o ensino organizado em 

módulos, totalizando seis, que são correspondentes às quatro séries iniciais do ensino 

fundamental. Os módulos 1, 2 e 3 correspondem à alfabetização, e módulo 4, 5 e 6 às 2ª, 3ª e 

4ª séries.  

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia tem, ainda, formas alternativas 

de ensino, o que, de acordo com sua Proposta Político-Pedagógica (PPP), “visa [a] assegurar 

o direito de continuidade à escolarização àqueles que se encontram nas regiões cuja demanda 

não é suficiente à abertura de turmas para o atendimento já estruturado na EAJA de 5ª à 8ª 

série” (GOIÂNIA, 2010, p. 50). 

O Projeto de experiência pedagógica de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental para 

adolescentes, jovens e adultos (AJA) atende de 1ª a 4ª séries em extensão de escolas, 

funcionando em locais alternativos, com turmas multisseriadas, e tem organização 

alternativa,– 1ª e 2ª; 3ª e 4ª ou de 1ª a 4ª, e turmas seriadas. No âmbito da alfabetização, há o 



Programa AJA-Expansão, que é realizado com esse público na educação popular, contando 

com educadores sem vínculo empregatício com a SME; são os chamados educadores 

populares. Trata-se de um programa que a RME desenvolve em Parceria com o Programa 

Brasil Alfabetizado e parceiros da Sociedade Civil, também em locais alternativos. O trabalho 

com a EAJA, na RME, ocorre em parceria com a educação popular, com instituições da 

sociedade civil e com movimentos sociais.  

Para o segundo segmento do ensino fundamental, que corresponde às 5ª, 6ª, 7ª e 8ª 

séries, foi implantada a Base Curricular Paritária, que, de acordo com a PPP da EAJA, tem 

carga horária de 800 horas, correspondendo a 200 dias letivos. A carga horária é distribuída 

da seguinte forma, 700 horas presenciais com o educando e educador trabalhando juntos e 

não necessariamente dentro da escola, e 100 horas complementares, com trabalho 

desenvolvido fora do horário letivo, tanto pelo educando, quanto pelo educador. 

A trajetória da EJA, em Goiânia, tem uma relação muito próxima com as experiências 

dos movimentos populares ligados à cultura e à educação de adultos, surgidos ainda na 

década de sessenta do século XX. É na década de 1990, com a tentativa de erradicar o 

analfabetismo em países como o Brasil, que “a prefeitura de Goiânia [juntamente com] o 

Partido dos Trabalhadores (PT), empreendeu um projeto de educação que defendia: a escola 

pública popular gratuita, democrática e de qualidade” (CUNHA et al, 2007, p. 21).  

Nos Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos (ENEJAs), que ocorrem 

desde o ano de 1998, o objetivo é aprofundar os planos de mudanças, com uma atenção 

especial para a EJA compreendida como direito. Há, ainda, os Fóruns de EJA que visam a 

trocar experiências e a discutir políticas para essa modalidade da educação, que, em Goiás, 

acontece desde o ano 2002. 

 

 

3. O educando-trabalhador do Proeja-Fic/Pronatec: o que os dados apontam? 

 

Para acessarmos os dados coletados, algumas questões nos nortearam, dentre as quais 

destacamos: O que conhecemos sobre os sujeitos sociais que frequentam nossas escolas na 

EJA? Se o educando é um trabalhador, como ocorre sua inserção no mundo do trabalho? 

Quais os desafios que as particularidades da condição de trabalhador impõem para o cotidiano 

escolar? 

Partindo das indagações acima, buscamos refletir inicialmente sobre a Proposta 

Político-Pedagógica da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (PPP-EAJA 2010) e 



sobre o que sinalizavam os dados dos questionários aplicados nas escolas integrantes do 

Programa. 

Quanto ao documento analisado, um dos aspectos mais significativos refere-se à 

paridade curricular a qual é fruto da luta histórica existente no estado de Goiás pela garantia 

do direito a uma educação de qualidade social aos trabalhadores. Esse movimento teve como 

marco histórico “[...] às plenárias e os debates sobre a Base Curricular Paritária, envolvendo 

representantes de toda a equipe pedagógica das Unidades Escolares, das URE’s e da, então, 

equipe de Ensino Noturno da SME” (GOIÂNIA, 2013, p. 13). Em 2000, a Base Paritária foi 

implantada e regulamentada por meio da Resolução CME 24, de 11 de dezembro de 2000. 

A paridade curricular atribui a mesma importância a todas as áreas do currículo da 

EAJA, o que se evidencia na distribuição da carga horária e horas-aula dos distintos 

componentes curriculares e na ruptura com o privilégio de algumas disciplinas em relação a 

outras. Sobre a organização curricular proposta a  PPP-EAJA destaca que 

 

[...] as aulas devem ser organizadas, prioritariamente, com a mesma 

duração, possibilitando uma melhor organização do trabalho 

administrativo-pedagógico.O horário das aulas é rotativo, para atender 

às especificidades do educando trabalhador (GOIÂNIA, 2013, p. 52).  

 

O documento recomenda ainda que a organização dos componentes curriculares leve 

em consideração a não fragmentação dos conhecimentos historicamente construídos e 

favoreça a interdisciplinaridade, possibilitando a integração entre as áreas do conhecimento e 

o contexto dos sujeitos.  A proposta  visa também uma reflexão pedagógica que possibilite a 

emancipação do sujeito, sua relação, inserção e posicionamento com o mundo do trabalho. A 

PPP-EAJA afirma que  

[...] a prática educativa deve contribuir para que os educandos, na problematização 

da vida concreta, adquiram novos conhecimentos e procedam com a superação das 

formas de saber cotidiano. Assim, o saber historicamente acumulado e os saberes 

cotidianos devem ser articulados em todos os componentes curriculares (GOIÂNIA, 

2013, p. 55)  

A possibilidade de estruturação do currículo integrado ganha força uma vez que a 

referida proposta apresenta a seguinte discussão: 

A Proposta Politico-Pedagógica da EAJA caracteriza-se pela intrínseca relação entre 

eixos, princípios, objetivos, organização curricular, metodologia e avaliação, numa 

perspectiva dialética, uma vez que as ações pedagógicas a serem implementadas e 

desenvolvidas no lócus da escola devem partir da avaliação diagnostica e de uma 

metodologia que privilegie o trabalho coletivo e interdisciplinar na compreensão da 

realidade do educando das classes trabalhadoras e, com efeito, na seleção de 

conteúdos. [...] O desenvolvimento do currículo na EAJA deve partir do dialogo e se 

desenvolver mediado pelo dialogo, seja em tema gerador/eixo temático ou projetos 



de trabalho/ensino aprendizagem, pois partem da realidade para a construção do 

conhecimento. (GOIANIA, 2013, p. 37)   
 

Quanto às informações referentes à faixa etária, coletadas no primeiro questionário, 

foram reunidas em quatro grupos, nos quais encontramos as seguintes informações: há 18 

educandos com menos de 15 anos, o que corresponde a 3,3% do total; o grupo jovem, que 

abrange a faixa etária entre 15 a 29 anos, é o mais representativo, com 365 pessoas e 

percentual de 68,33%; o terceiro grupo tem 109 adultos e são 20,19% dos educandos do 

grupo pesquisado; os idosos estão representados por 10 sujeitos que, no total, correspondem a 

1, 85%.  

A inserção no mundo do trabalho vivenciada pelos educandos se evidencia no perfil 

sócio-econômico, em que 45% declararam trabalhar. Todavia, a maioria vivencia uma relação 

de precariedade nas relações de trabalho, pois, desse grupo, apenas 28% afirmaram ter os 

direitos trabalhistas reconhecidos mediante o registro formal na carteira de trabalho.  

 Os dados acima nos permitem refletir sobre a construção do processo de exclusão dos 

trabalhadores via precarização das relações de trabalho. Para Pochmann (1999), esse cenário 

torna a sociedade brasileira mais excludente e cruel, já que: 

 

Excluir um cidadão do mercado de trabalho pode levá-lo não apenas à privação 

material, mas à restrição de direitos, de segurança socioeconômica e de autoestima. 

Isso porque o desemprego não representa um risco como qualquer outro (doença, 

acidente de trabalho, etc). A sua generalização por longo tempo pode implicar, 

muitas vezes, a maior fragilidade ante os demais riscos da sociedade (POCHMANN, 

1999, p. 21). 

 
O autor acrescenta, ainda, que a geração de ocupações com baixa qualidade (irregular, 

parcial) surge como exemplo de incorporação economicamente possível, e que, ao retirar 

diversas garantias do trabalhador, distancia as possibilidades do estabelecimento da cidadania. 

Para Pochmann (1999), se estabelece, dessa forma, uma sociedade desigual, formada i) pelos 

plenamente incluídos no mundo do trabalho e, portanto, com benefícios sociais garantidos, ii) 

pelos precariamente incluídos por vivenciarem o subemprego, as ocupações atípicas e 

parciais, e, ainda, iii) pelos excluídos sem emprego, que enfrentam essa situação por longos 

períodos. 

A questão acima, quando articulada ao percentual de 48% que recebem até 1 salário 

mínimo, e dos 36%  que possuem filhos, nos permite refletir sobre as condições de vida dos 

educandos, pois, com esse rendimento, provavelmente, não é possível garantir uma 

sobrevivência justa, tanto deles mesmos quanto de seus filhos.  



Dentre as atividades profissionais desenvolvidas pelos educandos, predominam as 

ligadas ao setor de serviços. A partir da declaração das atividades exercidas por 142 

educandos, foi possível agrupá-las em 11 setores de atuação. Nessa divisão, se destacam as 

profissões ligadas ao setor doméstico (cozinheira, doméstica, jardineiro), correspondendo a 

11%; à função de costureira, exercida por 8%; à construção civil, manifestada como atividade 

desenvolvida por 11%; ao comércio, com 14%; e aos auxiliares, representados por 20% dos 

educandos – grupo no qual foram distribuídas funções variadas declaradas pelos educandos, 

como o caso dos ajudantes nas feiras e outras tantas por eles declaradas.  

Nas funções definidas como diversas e correspondentes a 24% das atividades 

desenvolvidas pelos educandos integrantes do Programa, destacam-se os serralheiros, 

vigilantes, serviços gerais, funções voltadas para pequenos consertos, instalação de som, 

autônomos, padeiros, taxista, doceiro e lavadores de carro. Embora com um percentual 

menor, outras atividades também foram apontadas, a saber: limpeza urbana e artesanato, 

ambas com percentual de 4%; operário e profissionais da área de estética (1%); e um 

percentual de 2% para funções de escritório. 

É importante destacar que os percentuais acima apresentados apontam que os 

educandos atuam em atividades profissionais que, no geral, apresentam baixa remuneração. 

Articulados às respostas apresentadas sobre as razões de terem retornado à escola e as 

motivações para o estudo, os percentuais da vinculação profissional sinalizam que o trabalho, 

assim como o conhecimento, é uma questão fundamental para os educandos quando estes 

refletem sobre suas condições materiais de existência.  

A importância do trabalho se evidencia diante do percentual de 54% de educandos que 

afirmaram ter buscado a escola devido às exigências do trabalho e ao desejo de mudar de 

vida. Essa última percepção foi reforçada diante do questionamento acerca das motivações 

para estudar, quando 28% declararam ter a mesma expectativa quanto aos estudos, e 32% 

afirmaram que voltaram à escola para concluir o ensino fundamental e prosseguir os estudos. 

Os dados apontam que os educandos buscam a escola em virtude do conhecimento, o que se 

sustenta pelo fato de 52% terem ressaltado a busca pelo conhecimento como relevante na 

motivação para estar na escola.  

Quanto aos resultados do segundo questionário aplicado, os dados apontam que os 

educandos apresentam uma visão crítica acerca da experiência de integração curricular 

vivenciada por eles. Embora 85% tenham afirmado gostar da nova proposta curricular, 

enquanto apenas 10% declararam não gostar, e 2% terem assinalado a opção “às vezes”, os 



educandos realizaram observações relevantes sobre a experiência pedagógica por eles 

vivenciada. 

Os dados referentes à percepção positiva dos educandos apontam que, dos 85% que 

aprovaram a proposta, 27% ressaltaram que houve uma melhoria na atuação docente, por 

terem aulas mais elaboradas, mais atenção aos educandos por parte dos educadores, também 

devido ao fato de as aulas serem compartilhadas, como destacado por 9% dos participantes. 

Essa percepção é importante principalmente diante da afirmativa de 28% dos educandos de 

que não encontraram dificuldades de aprendizagem, e pelos 35% que acreditam que 

aprenderam mais com a nova proposta. 

Em relação a uma perspectiva de currículo integrado, Arroyo (2006) destaca que é 

necessário considerar que a proposta de integração curricular ocorre com sujeitos que 

possuem uma história de humanização, e que a busca por integrar a educação de jovens e 

adultos à profissionalização deve considerar que todos os homens apresentam potencial 

intelectual e que, portanto, é necessário desenvolver as potencialidades desses educandos. 

Quanto às dificuldades apontadas pelos educandos, os dados revelam a importância da 

atenção docente destinada aos aspectos da aprendizagem, uma vez que 30% afirmaram ter 

dificuldades com o conteúdo das disciplinas, tanto da área profissional quanto das disciplinas 

da educação básica.  

Por tratar-se de educandos-trabalhadores da EJA, outro aspecto que merece destaque, 

apesar do percentual inferior, é a dificuldade na realização das atividades extraclasse, como 

destacam 5% dos informantes. Essa questão, somada a outros 3% que declararam ter 

dificuldades com o horário do término das aulas, e a outros 5% que encontram problemas para 

conciliar o tempo do trabalho com o tempo da escola, são reveladores da necessidade de 

atenção ao cotidiano do educando-trabalhador, em especial aos que vivem e estudam em áreas 

periféricas do país. Esses aspectos, mesmo apresentando percentuais que podem não ser 

expressivos do ponto de vista estatístico, não podem ser negligenciados em uma rede escolar 

de EJA. 

A percepção do educando acerca de seu processo formativo nos conduz ao desafio de 

defender a integração curricular também como um espaço de diálogo entre os sujeitos sociais 

ali presentes, o que, portanto, requer que os educandos sejam considerados interlocutores, 

pois: 

 

[...] a integração se faz com sujeitos concretos e históricos. Que, independente das 

formas hegemônicas de organização da sociedade, produzem, compreendem, 



interpretam a vida e dão respostas aos desafios por ela colocados (MACHADO, 

2010, p. 157).  

Por essa razão, refletir sobre o perfil do educando-trabalhador da EJA é fundamental 

na luta pela garantia ao acesso e à permanência dos trabalhadores na escola.   

 

Considerações finais 

 

Na atualidade, é cada vez mais comum que se destaque a importância da educação 

formal, assim como da preparação para o trabalho. É também regular a declaração de que 

aqueles que não cursaram a escola na época compreendida como adequada enfrentam 

dificuldades econômicas. Essas percepções colocam em pauta a formação para o trabalho, e 

exigem reflexões acerca das particularidades tanto da educação profissional quanto da EJA.  

Verificamos que a proposta pedagógica para os educandos-trabalhadores em Goiânia 

apresenta a marca histórica da luta pela construção de uma educação contra-hegemônica. As 

percepções dos educandos do Programa Proeja-Fic/Pronatec acerca do processo formativo 

vivido em 2013 apontam a urgência de pensarmos sobre a formação dos trabalhadores na 

atualidade. Seja ela ofertada na educação profissional ou na modalidade de EJA, os dados 

apontam o desejo e também a necessidade do acesso igualitário ao conhecimento, 

compreendido como um direito de todos. 

As exigências do trabalho como um dos motivos para o retorno à escola reafirmam a 

responsabilidade do Estado com a formação dos trabalhadores,  o que, aliadas às questões da 

busca do conhecimento, desconstroem a noção imediatista e pragmática ainda presente na 

educação profissional brasileira, assim como a oferta diminuída de conhecimento aos 

educandos da EJA.    
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