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Esse texto se propõe a apresentar os resultados de pesquisas realizadas no âmbito do Edital do 
Observatório da Educação, do projeto Desafios da Educação de Jovens Adultos integrada à Educação 
Profissional: identidades dos sujeitos, currículo integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais 
2(GOIÁS, 2012), no campo da pesquisa em Educação de Jovens e Adultos (EJA) integrada à Educação 
Profissional (EP), com especial atenção para os projetos coordenados pela Universidade Federal de Goiás 
(UFG), no período de 2012 a 2017. Para tanto, analisa a participação da rede de pesquisadores constituída 
no âmbito desse edital e que estiveram sob a coordenação da UFG, finalizando com apontamentos sobre 
os resultados obtidos com essa indução pela via de editais específicos para as modalidades da educação 
básica. 

A experiência de trabalho em rede com pesquisas voltadas para a integração entre EJA e EP, sob a 

coordenação da UFG tem início com a realização das pesquisas que foram contempladas pelo edital Proeja 

Capes/Setec de 2006 (BRASIL, 2006). Nos processos de avaliações e negociações entre Setec e Capes 

para a continuidade dessa iniciativa, os pesquisadores indicavam a necessidade de alterações nas 

propostas, sobretudo que contemplassem a participação dos professores da educação básica. Essa 

discussão também estava presente no interior do MEC e se insere no contexto das mudanças que serão 

implementadas na Capes a partir de 2007 com a Lei n.º 11.502/2007, consolidada pelo Decreto n.º 6.755 de 

2009, que institui a Política Nacional de Formação Profissionais do Magistério da Educação Básica. 

As justificativas aparecem mais evidentes, no âmbito da pós-graduação, na divulgação da criação 

específica do Programa Obeduc (BRASIL, 2006, s/p.), 

 
O Programa Observatório da Educação, resultado da parceria entre a Capes, o INEP e a SECADI, foi 
instituído pelo Decreto Presidencial nº 5.803, de 08 de junho de 2006, com o objetivo de fomentar 

estudos e pesquisas em educação, que utilizem a infra-estrutura disponível das Instituições de 
Educação Superior – IES e as bases de dados existentes no INEP. O programa visa, principalmente, 
proporcionar a articulação entre pós-graduação, licenciaturas e escolas de educação básica e 

estimular a produção acadêmica e a formação de recursos pós-graduados, em nível de mestrado e 
doutorado. (<http://www.capes.gov.br/educacao-basica/observatorio-da-educacao>). 
 

As novas atribuições da Capes assumem papel importante na consolidação de uma política de 

formação de professores para a educação básica, envolvendo diferentes iniciativas de pagamento de bolsas: 

a estudantes de licenciatura, com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid); a 

professores da educação básica, professores pesquisadores e coordenadores de pesquisa que 

envolvessem as reflexões sobre a docência, como no caso dos editais de pesquisa do Obeduc. 

Os editais de 2010 e 2012 já não mencionam a parceria com a Secadi nem com a Setec, mas as 

temáticas relacionadas à diversidade, EJA e EP seguem sendo objeto das pesquisas previstas nesses 

editais. Em especial, no Edital nº 49 de 2012, as pesquisas específicas sobre EJA integrada a EP aparecem 

como uma das áreas sugeridas do Programa Obeduc: 

 

3.2.2. As áreas de investigação sugeridas para os projetos do Programa OBEDUC são:  

[...] e) educação de jovens e adultos (EJA): estudos e proposições sobre a organização e a oferta 

dessa modalidade nos sistemas de ensino, EJA integrada à educação profissional, estratégias 

pedagógicas e experiências inovadoras articuladas à profissionalização, atendendo as especificidades 

sócio-culturais, regionais, lingüísticas e as condições de acessibilidade [...] (BRASIL, 2012, p. 3-4). 

 

Para o Edital do Programa Capes/Obeduc 49/2012, a rede nova de pesquisa, coordenada pela UFG, 

incluindo também a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), como Núcleo 1, e a Universidade de 

Brasília (UnB), como Núcleo 2, propôs o projeto: Desafios da Educação de Jovens Adultos integrada à 

Educação Profissional: identidades dos sujeitos, currículo integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias 

virtuais (GOIÁS, 2012). Tais pesquisas contaram para além das universidades, com a participação efetiva 

dos dois institutos federais do estado de Goiás, com o Instituto Federal do Espírito Santo, com a Secretaria 

                                                
1 Artigo síntese que acompanha o relatório final da rede (2013 a 2017), apresentado pelas coordenadoras da Instituição Líder em março de 2018 à 

Capes. 
2 AUXPE Capes/Obeduc 13769_OBEDUC_2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5803.htm


de Educação do Distrito Federal, com diversas secretarias municipais de Goiás e Espírito Santo. O resumo 

do projeto contemplava as principais informações sobre a intencionalidade da rede, 
 

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 e 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 da formação inicial continuada dos trabalhadores 
integrada ao ensino fundamental recupera pressupostos teórico-metodológicos e práticas pedagógicas 
cujo conteúdo objetiva uma formação profissional que supere os preceitos assistencialistas – presente 

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. Busca-se o acompanhamento da política de formação integrada 

e suas formas de materialização nas práticas pedagógicas na perspectiva do currículo integrado, tendo 
em vista os sujeitos a quem essa oferta se destina e suas especificidades. Como pesquisa qualitativa 
toma a abordagem metodológica da bricolagem como desenho, ao considerar que a composição em 

rede possibilita uma atuação conjunta dos pesquisadores com várias estratégias de pesquisa, dentre 
elas a pesquisa-ação e o estudo de caso em contextos específicos; conta ainda com o suporte 
metodológico da pesquisa quantitativa responsável pela sistematização da base de dados disponível 

no IBGE e no INEP. As reflexões tencionarão a dependência da educação ao sistema econômico, 
explorando os desafios, possibilidades e entraves de educação para os trabalhadores na perspectiva 
da formação humana integral. (GOIÁS, 2012, p. 7). 

 

Assim como a rede anterior, essa realizou eventos anuais de socialização e aprofundamento das 

temáticas de pesquisa. Esses seminários ocorreram durante os quatro anos de execução do projeto, tendo 

sido o último em fevereiro de 2017, onde a coordenação ampliada decidiu o formato da última publicação da 

rede com recursos do Edital 49/2012. Os relatórios parciais encaminhados à Capes nos anos de 2014, 2015, 

2016 e o final em 2018, bem como as discussões realizadas nos seminários interinstitucionais3, revelam a 

dinâmica desse esforço coletivo para pensar o Proeja, nos diferentes aspectos que envolvem a constituição 

de uma política pública de educação. 

O resultado ao final de quatro anos de trabalho, além da titulação de pós-doutores, doutores e 

mestres, o envolvimento de diversos alunos da graduação e professores da educação básica, foi o 

aprendizado em torno das questões teóricas e metodológicas enfrentadas no decorrer das pesquisas. A 

crescente participação de professores da educação básica e de alunos de pós-graduação e graduação 

indicam a importância da constituição de redes de pesquisa, atuando no processo formativo desses sujeitos. 

Durante os quatro anos da realização da pesquisa foram mantidas três bolsas para os coordenadores 

gerais, três bolsas para doutorandos, nove bolsas para mestrandos, dezoito bolsas para professores da 

educação básica e dezoito bolsas para alunos da graduação. As bolsas para professores da educação 

básica e graduandos foram distribuídas entre as IES parceiras, tomando por critério a maior atuação direta 

em experiências do Proeja que estavam sendo objeto das pesquisas, no contexto dos quatro anos de 

desenvolvimento dos projetos. 

Um balanço neste final de projeto, demonstra a capacidade de multiplicação dessas bolsas, tendo em 

vista a dinâmica formativa que se constituiu na rede de pesquisa. Tivemos de 2013 a 2018 duas 

coordenadoras gerais, os dois coordenadores de núcleo também foram substituídos, totalizando 6 (seis) 

pesquisadores beneficiados. Nesses três casos o motivo de substituição dos coordenadores foi para 

possibilitar a formação em nível de pós-doutorado, como pode ser constatado na produção apresentada nos 

relatórios. Quanto aos doutorandos foram 4 (quatro) pesquisadores beneficiados, quanto aos mestrandos 

foram 23 (vinte e três) mestres que concluíram com bolsa do projeto, 52 (cinquenta e dois) graduandos 

beneficiados e 52 (cinquenta e dois) professores da educação básica. Totalizando 137 (cento e trinta e sete) 

pesquisadores beneficiados com bolsa nos quatro anos de vigência prevista. Para além desses 

pesquisadores bolsistas, cabe destacar que a rede envolveu em suas atividades formativas mais outros 30 

(trinta) pesquisadores que participaram ativamente das orientações, estudos e publicações.  

Como o pagamento de bolsas e a participação efetiva de professores da educação básica eram 

temáticas recorrentes desde o edital anterior, destacamos dos relatórios parciais dessa rede, aspectos que 

voltam a tratar das questões, enfatizando a importância do financiamento garantido a esses pesquisadores 

                                                
3 Parte significativa da produção desses pesquisadores encontra-se disponibilizada em 

<http://forumeja.org.br/go/node/1877>, em especial as pesquisas realizadas no estado de Goiás. Para acesso a produção 

das pesquisas da Ufes explore a aba Obeduc da página <http://forumeja.org.br/es/node/400>. Já para as pesquisas 

coordenadas pela UnB o endereço é <http://forumeja.org.br/df/transiarte>. 



iniciantes, mas apontando as dificuldades de permanência desses sujeitos, ao longo dos quatro anos de 

trabalho. Quanto aos professores da educação básica, houve um acordo na rede de pesquisa que a 

instituição líder permaneceria por dois anos com a maioria das bolsas, por implantar uma experiência de 

Proeja-FIC4 com a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME Goiânia), no ano de 2013 a 2014, 

mesmo entre esses professores a desistência e a rotatividade foram sentidas durante esses dois anos. Em 

parte, as dificuldades de permanência desses profissionais na pesquisa eram justificadas pela atuação 

deles em três turnos em várias escolas, pelo cansaço com a jornada de trabalho, pelo desinteresse pela 

pesquisa. Porém vários deles permaneceram e inclusive retomaram seus estudos a nível de pós-graduação 

Quanto aos alunos da graduação, onde a rotatividade foi a maior entre os bolsistas, especialmente no 

caso da UnB, observou-se que o valor da bolsa não contribuía para a permanência dos estudantes, que 

acabavam optando por uma atividade com maior remuneração, que lhes garantiria a possibilidade de 

manter os gastos com transporte e alimentação para permanecerem nos cursos, dado o alto custo de vida 

em Brasília. Uma situação que se repete, quando comparada aos bolsistas de iniciação a pesquisa, projetos 

de extensão e monitorias em vários cursos, sendo o custo de vida de cada estado um dos condicionantes 

para isso. 

Questões como conseguir alcançar unidade na forma de apresentar os resultados das pesquisas, 

com uma equipe que iniciou com quase cem pesquisadores e está concluindo com perto de cento e 

cinquenta; as aprendizagens múltiplas entre o lançamento de todos os produtos no Portal Comunidades e 

todas as despesas no Siprec5; as inúmeras dificuldades de execução financeira, por inexperiência dos 

coordenadores das instituições e pelas exigências básicas dessa execução que não contemplavam a 

realidade de pesquisas em rede, onde as cotações precisavam ser em cada estado ou Distrito Federal para 

compras de custeio e capital, onde cheques deveriam ser depositados em contas particulares, para que os 

coordenadores dos núcleos pudessem efetivar os pagamentos; onde bolsistas acumulavam bolsas em 

outros projetos, trazendo um transtorno para devoluções e justificativas que passavam pela coordenação 

geral; onde os relatórios parciais precisavam da colaboração e competente trabalho de todos os envolvidos. 

Todos aspectos amplamente debatidos no decorrer desses quatro anos e que só valem a pena ser 

retomados para que os processos administrativos sejam aperfeiçoados e não comprometam a produção do 

conhecimento, que é a questão central em todo esse investimento. 

Em se tratando do investimento acadêmico, para além do fechamento do terceiro livro da rede, 

destacam-se as inúmeras pesquisas concluídas e em andamento que podem também ser acessadas no 

Portal do Fórum Goiano de EJA. As análises dessas dissertações e teses defendidas sobre Proeja podem 

também ser localizadas em pesquisas do tipo Estado da Arte. Várias já foram realizadas por diversos 

pesquisadores, aqui nos reportamos a um desses estudos, realizado por pesquisadores da rede 

UFG/Ufes/UnB (LACERDA e AMORIM, 2016), a partir de um conjunto de 175 trabalhos, sendo 146 

dissertações e 29 teses defendidas entre os anos de 2007 e 2014. As temáticas encontradas pelos 

pesquisadores foram agrupadas em sete grandes áreas: Políticas Públicas (9), Currículo (19), Implantação 

do Proeja (21), Docentes do Proeja (27), Metodologias de ensino (35), Discentes do Proeja (42), restando 

22 pesquisas que abordavam outros temas dispersos. 

O acompanhamento mais próximo das pesquisas que foram realizadas sobre EJA integrada a EP em 

Goiás, Distrito Federal e Espírito Santo, nos faz perceber que a centralidade das discussões nos anos 

iniciais estava voltada para a implantação e implementação dos cursos de Proeja, com uma ênfase no 

impacto da medida que criou o programa, um decreto presidencial que obrigava as instituições a essa oferta. 

Com o passar do tempo, outras temáticas foram despertando o interesse dos pesquisadores, incluindo as 

relacionadas aos sujeitos que estavam envolvidos na oferta de Proeja, com destaque para o perfil dos 

alunos e a formação dos professores. Chegaram também nas dissertações e teses as questões que 

envolvem o fazer pedagógico e o debate intenso sobre o currículo integrado e a permanência ou não 

permanência dos educandos do Proeja. 

 

Considerações sobre “um certo saber de experiência feito” 

                                                
4 Proeja-FIC foram as experiências de Formação Inicial e Continuada (FIC) realizadas de forma integrada a 

escolaridade no Ensino Fundamental em dez escolas da SME Goiânia. Ver: <http://forumeja.org.br/go/node/1512>. 
5 SIPREC – Sistema de Prestação de Contas online da Capes, publicado na Portaria nº 059/2013, do dia 16 de 

maio de 2013, regulamentando a forma de acompanhamento e controle das contas públicas dos pesquisadores a ela 

vinculados. 



 

Esses apontamentos sobre os resultados obtidos pelas redes de pesquisa coordenadas pela UFG 

tiveram a intenção de dar visibilidade ao importante papel assumido pelo financiamento público, no 

momento de dar visibilidade a uma política. No caso específico dessas redes, a oportunidade de garantir o 

apoio a pesquisadores da EJA e da EP, tem sido de fundamental relevância para que eles sejam retomados 

em suas trajetórias históricas, repensados e reformulados para contribuir com a garantia do direito a 

educação de jovens e adultos trabalhadores no Brasil. 

Sabemos que, considerar, como tem sido unânime entre os organismos internacionais, a educação 

ao longo da vida como uma necessidade permanente, tanto pelas condições objetivas de milhões de jovens 

e adultos que a buscam e dela necessitam, quanto pelas necessidades econômicas e pelas mudanças na 

forma de organização do processo produtivo, não basta. A educação para esses sujeitos, experimentada 

em várias iniciativas do Proeja, precisa ir além de suprir necessidades individuais e do sistema capitalista, 

precisa ajudar a tencionar o que cabe e faz sentido ser tomado como necessidade individual e que é 

urgente ser compreendido e questionado sobre esse sistema. 

As inúmeras reflexões sobre as consequências do analfabetismo e do baixo nível de escolarização na 

conjuntura das sociedades contemporâneas apontam que esses se constituem em empecilho à liberdade 

plena das pessoas, afetam a autoestima, são um impedimento concreto ao exercício da cidadania. As 

sociedades modernas são grafocêntricas, o padrão de educação recebido pelo indivíduo passou a ser um 

dos elementos determinantes para o tipo de inserção social deste. Na contemporaneidade, cobram-se das 

pessoas qualificação e efetividade dos conhecimentos em determinados campos do saber e tornou-se 

consenso admitir que boa parte dos conhecimentos e das competências hoje exigidas ao indivíduo é 

decorrente da formação escolar. Cobra-se da escola a função de ensinar como aprender. Nessa conjuntura, 

as populações não escolarizadas são as que mais padecem. Por isso a escolarização passa a ser apontada 

como elemento decisivo na busca de uma cidadania ativa e participativa para todas as pessoas. 

Embora se tenha equacionado praticamente o acesso para todas as crianças e adolescentes à escola, 

não se conseguiu conferir qualidade às redes de ensino para garantir que essas permaneçam e aprendam, 

portanto, há ainda um enorme contingente de jovens e adultos que estão fora do processo de escolarização. 

Mais tarde, sobretudo os jovens retornam, via EJA, convictos da falta que faz a escolaridade em suas vidas, 

acreditando que a negativa em postos de trabalho e lugares de emprego se associa exclusivamente à baixa 

escolaridade, desobrigando o sistema capitalista da responsabilidade que lhe cabe pelo desemprego 

estrutural. 

A EJA, historicamente, trabalha com sujeitos marginais ao sistema, para quem foram direcionadas as 

iniciativas de criação da rede de educação profissional no início do Século XX. Hoje acrescentam-se outros 

atributos a esses sujeitos, sempre acentuados, em consequência de alguns fatores adicionais como 

raça/etnia, cor, gênero, entre outros. Negros, quilombolas, mulheres, indígenas, camponeses, ribeirinhos, 

pescadores, jovens, idosos, subempregados, desempregados, trabalhadores informais são emblemáticos 

representantes das exclusões que a sociedade brasileira promove para grande parte da população 

desfavorecida econômica, social e culturalmente. 

Uma das inquietações presentes na construção da EJA, enquanto política pública, tem sido a 

necessidade de preencher uma lacuna existente nas propostas curriculares, em relação ao distanciamento 

entre essas e o mundo do trabalho. Embora na LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) e no Plano Nacional de 

Educação 2014-2024 (BRASIL, 2014), esteja explícita a necessidade de vinculação EJA à formação para o 

mundo do trabalho, isso não tem ocorrido na prática nem em seus aspectos qualitativos, nem quantitativos. 

O desafio da relação entre a educação e o mundo do trabalho na EJA é particularmente complexo, 

como têm apontado as pesquisas dessas duas redes coordenadas pela UFG. Pensar as categorias 

relacionadas ao trabalho na Educação de Jovens e Adultos implica na desmistificação de concepções 

alienantes que colocam os sujeitos na condição de meros reprodutores. O lugar do trabalho na vida do 

jovem e adulto precisa ser o lugar do ser, onde ele se realiza enquanto produtor de si mesmo e produtor de 

cultura. Havia uma expectativa de que o Proeja pudesse ser um desses lugares, isso ainda está por ser 

construído, no enfrentamento dos múltiplos desafios que se seguem após esses onze anos de implantação. 

O que não faltará nos capítulos seguintes são tentativas de demonstrar que há referenciais teóricos, 

metodológicos e experiências já refletidas que podem contribuir para a continuidade da luta em defesa de 

uma educação de qualidade para todos e todas. 
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