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Maria, Maria 

É um dom, uma certa magia 

Uma força que nos alerta 

Uma mulher que merece 

Viver e amar 

Como outra qualquer 

Do planeta 

Maria, Maria 

É o som, é a cor, é o suor 

É a dose mais forte e lenta 

De uma gente que ri 

Quando deve chorar 

E não vive, apenas aguenta 

Mas é preciso ter força 

É preciso ter raça 

É preciso ter gana sempre 

Quem traz no corpo a marca 

Maria, Maria 

Mistura a dor e a alegria 

Mas é preciso ter manha 

É preciso ter graça 

É preciso ter sonho sempre 

Quem traz na pele essa marca 

Possui a estranha mania 

De ter fé na vida 

Mas é preciso ter força 

É preciso ter raça 

É preciso ter gana sempre 

Quem traz no corpo a marca 

Maria, Maria 

Mistura a dor e a alegria 

 

Maria, Maria – Milton Nascimento 
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Resumo 

Este trabalho trata sobre os educandos da rede municipal de Goiânia na modalidade da 

Educação de Jovens e adultos, com a implantação da educação profissionalizante Proeja /fic 

uma formação básica inicial e continuada no primeiro segmento . Investigou-se  com que 

perspectiva o educando do Proeja-FIC/Pronatec se insere na escola e quais os fatores que 

contribuem ou não para a sua permanência e aprendizagem com qualidade social no curso.Nesse 

sentido foram utilizados como metodologia  a utilização de questionário, entrevista e 

observação que envolveram  o problema .Nessa conjuntura, pautou-se  no referencial teórico de 

autores que trazem uma discussão no entendimento do histórico do público em questão e na 

compreensão de elementos/categorias, quais sejam: A EJA ARROYO, 2006; FREIRE,1977, 

VENTURA, 2001; o trabalhador e o trabalho na sociedade moderna, a escola e a formação 

integral, omnilateral (GRAMSC, 2004; MAX e ENGELS, 2008); a EJA na SME de Goiânia 

(MACHADO, 2012; SILVA, 2004; GOMES, 2006; PORFÍRIO, 2009); Proeja-FIC/Pronatec 

(GARCIA, 2011; BRASIL, 2009; CIAVATTA, 2012; FRIGOTTO, 2005,2007; MOLL, 2010); 

o educando-trabalhador da EJA (COSTA, 2008; OLIVEIRA, 2004, 2005; SANTOS, 2012; 

ARAÚJO, 2014); evasão/afastamento temporário ou definitivo, repetência (PATTO, 1999), 

entre outros. Quanto aos resultados, estão sendo  analisados, a pesquisa está organizada da 

seguinte forma: o primeiro capitulo faz-se uma análise dos Documentos Bases do  

Proeja, O segundo capítulo discutirá a questão dos Os educandos do Proeja-

FIC/Pronatec, buscando a compreensão de como eles entendem e o que esperam  da 

escola.  E ainda, o olhar dos educadores sobre este sujeito.No último capítulo serão 

apresentados os desafios da permanência  dos educandos no programa.. As discussões 

abordarão a questão geracional e a relação professor aluno e aluno-aluno. Até onde a 

pesquisa caminhou a greve e a falta de pagamento das bolsas foram alguns fatores que 

corroboraram para a evasão dos educandos nos referidos cursos. 

 

Palavras Chave: Educando, educador, evasão, ensino profissionalizante, 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAT 
 

This paper deals with the students Goiania the municipal system in the form of Youth 

and Adult Education, with the implementation of vocational education Proeja / fic initial 

and continuing basic training in the first segment . It was investigated that the student's 

perspective Proeja -FIC / Pronatec fit into the school and what factors contribute or not 

for their stay and learning with social quality in curso.Nesse sense were used as 

methodology the use of questionnaire , interview and observation involving the problem 

.Nessa environment, was based on the theoretical framework of authors who bring a 

discussion in the public history of the understanding in question and understanding 

elements / categories , namely: the EJA ARROYO , 2006; Freire , 1977 VENTURA, 

2001; the worker and the work in modern society , the school and the comprehensive 

training , omnilateral ( GRAMSC , 2004; MAX and Engels , 2008) ; EJA in SME 

Goiânia ( MACHADO, 2012; Silva , 2004; Gomes , 2006; Porfirio , 2009) ; Proeja -FIC 

/ Pronatec (Garcia , 2011; BRAZIL , 2009; Ciavatta , 2012; Frigotto , 2005.2007 ; 

MOLL , 2010) ; the student - worker EJA (Costa, 2008; OLIVEIRA, 2004, 2005 ; 

Santos, 2012; Araújo , 2014) ; avoidance / temporary or permanent removal, repetition ( 

PATTO , 1999) , among others. As for the results , are being analyzed , the research is 

organized as follows : the first chapter is an analysis of documents Bases Proeja , The 

second chapter discusses the issue of the students of Proeja -FIC / Pronatec , seeking 

understanding how they understand and what they expect from the school. And yet, the 

look of educators on this sujeito.No last chapter will present the challenges of residence 

of students in the program .. The discussions will address the generational issue and the 

teacher student ratio and student-student . As far as research walked the strike and the 

lack of payment of grants were some factors that corroborated for evasion of students in 

those courses . 

 

Keywords : Schooling , educator , evasion, vocational education, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 

 

 
Essa pesquisa tem como objeto de estudo a identidade do educando da 

Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), da Rede Municipal de Educação 

de Goiânia, onde é desenvolvido o 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), 

que desde o ano de 2013, atua utilizando recursos do Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego-Pronatec. Portanto, Proeja-FIC/ Pronatec, que atende no 

segundo segmento (5ª a 8ª séries) do Ensino Fundamental desta rede. 

O problema que norteia a investigação é compreender, com que perspectiva de 

conhecimento e trabalho, o educando do Proeja-FIC/Pronatec se chega  à Escola, e que  

fatores contribuem para a sua permanência, possibilitando uma aprendizagem 

qualitativa no curso. Diante disto,  algumas questões  se nos  inquietam: 1ª) Quem  são 

os educandos do Proeja-FIC/Pronatec? 2ª) O que os caracteriza, além do fato da grande 

maioria ser de trabalhador? 3ª) O que eles esperam ao começar cursar as aulas do 

Programa? 4ª) Como tem sido  seu percurso escolar, visto que jovens e adultos tentando 

concluir o ensino fundamental, e mais, esse aluno trabalhador  encontra correspondência 

entre o que ele espera da escola, e o que efetivamente  lhe é ofertado? 

Durante o trabalho na escola, observou-se ao longo do  do ano de 2013-2014, 

houve  muitos afastamentos temporários ou permanentes dos alunos. nosso pressuposto 

é de que ouvindo suas FALAS acerca das questões postas, possa-se compreender 

inclusive, os fatores que os provocaram ou contribuiram para esses afastamentos, que 

sabemos ainda, ser uma realidade no âmbito da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA).Dessa forma, buscamos compreender ainda,que fatores podem contribuir para a 

permanência desses educandos na escola.  

De acordo com Freire (1987), as histórias de vida de cada educando 

acompanham uma trajetória que não pode ser desconsiderada ou vista como um destino 

fabricado, concedido pelas circunstâncias. Vai além de uma análise conjectural. Assim 

para o desenvolvimento da pesquisa fez-se o acompanhamento do trabalho por meio de 

observação direta, aplicação de questionários e entrevistas com os educandos. Portanto, 

utilizou-se uma  abordagem qualitativa que segundo Ludke E André (1986), apresentam 



algumas características como o ambiente sendo a fonte direta na obtenção dos dados, 

que são descritivos, o processo é valorizado, o “significado” que os entrevistados 

revelam ao relatar detalhes de suas vidas, experiências, expectativas,sobre determinados 

assuntos, são relevantes para o pesquisador, propicia  utilizar e analisar os dados 

coletados num  processo indutivo.  

As etapas de análise vão a frente das evidências, o processo é a “inspeção dos 

dados”, o que permite ao pesquisador compreender determinadas singularidades. De 

acordo com Ludke E André (1986, p. 17), “é o estudo de um caso, que é sempre bem 

delimitado, ou seja, quando queremos estudar algo singular” . 

Para (ABRAMO, 1979, p. 36) o estudo de caso consiste em “uma investigação 

exaustiva de todas as variáveis [...] estudo em que uma área limitada do meio social é 

objeto de investigação sistemática exaustiva para indução de inferência válidas para a 

sociedade global”. 

 Na busca de levantar as categorias que seriam contempladas na pesquisa, a 

escuta  e a observação em outros espaços  da escola foram relevantes , principalmente 

no  refeitório era o momento crucial, pois,  eles  estavam a vontade com seus pares. 

Nesse sentido a questão do gênero, foi uma variável que o campo de  pesquisa 

trouxe a tona. Para o curso de operador de informática formou-se duas  turmas  e para o 

curso de aux. de cozinha apenas uma , chama a atenção a demanda do quantitativo de 

matrículas do gênero feminino.  

Para (VIANNA, 2003, p. 48) a observação participante pode ser utilizada em 

diversos tipos de pesquisas trazendo algumas abordagens de observação que podem ser 

“casual, participante, sistemática, naturalista e formal”.  

Na coleta de dados e desenvolvimento da pesquisa contarei com 

instrumentos/técnicas tais como: Estudo documental que envolve: levantamento e 

estudo de teses, dissertações e artigos que abordem sobre a EJA, e mais especificamente 

o tema – sujeitos educando da EJA, currículo, currículo integrado, prática pedagógica, 

trabalho, Proeja, Proeja-FIC, Pronatec; evasão/afastamento (uma questão preocupante) e 

a repetência na EJA; 

Também serão utilizados para coleta de dados e análises os questionários 

aplicados junto aos alunos da escola (tanto pela pesquisa Obeduc, da qual faço parte, 

que já aplicou 3 questionários junto aos alunos desde o início do curso – um para 

levantar o perfil e expectativas junto ao curso e dois outros de avaliação do trabalho do 

mesmo) e agora os ouviremos sobre sua identificação ou não com o curso, seus anseios 



e expectativas.Também será utilizado outro instrumento de coleta de dados a Relação 

Anual de Informações Sociais - RAIS. Instituída pelo Decreto nº 76.900, de 23/12/75, 

na qual oferece condições na elaboração de diagnósticos sobre o mercado de trabalho,de 

em nosso País.  

 A pesquisa concentrou-se  na Escola Municipal dos “Flamboyants”, que 

está localizada no Jardim Novo Mundo, onde funciona desde o ano de 2009 . Com foco 

no educando do  Proeja-FIC/Pronatec, que oferta no perído noturno, os cursos de 

auxiliar de cozinha (hospitalidade e lazer) e montador e reparador de computador 

(informação e comunicação), sendo o primeiro com uma e o segundo com duas turmas. 

O acompanhamento in lócus por meio da observação da formação continuada dos 

profissionais (formadores), que ocorre semanalmente nas segundas-feiras e 

eventualmente nas quintas; o acompanhamento dos professores pesquisadores de cada 

escola da referida experiência, na Faculdade de Educação e em uma escola da RME que 

atua com o Proeja-FIC/Pronatec ouvindo seus relatos, desafios e dificuldades, alegrias 

no trabalho pedagógico junto aos alunos, auxiliando na coleta e sistematização de dados 

sobre o perfil dos educandos da EJA do Programa;  

 Estou acompanhando a prática pedagógica dos professores em sala de aula no 

Curso Informática (Operador de computador I e II) e Auxiliar de Cozinha da Escola 

“Flamboyants”, buscando apreender como os educandos vêm o trabalho pedagógico 

realizado, seus desafios, dificuldades e facilidades vivenciados no decorrer do processo 

ensino e aprendizagem;  

 Pretendo realizar a coleta de depoimentos dos sujeitos da EJA (educandos e 

educadores); histórias de vida; por meio da entrevista semiestruturada, programada para 

ser realizada em meados de agosto e início de setembro do corrente ano, com vistas a 

aprofundar os dados obtidos com os instrumentos anteriores. 

Considerando a realidade do educando-trabalhador da EAJA, conforme 

levantamento e estudo bibliográfico realizado, a questão da permanência dos educandos 

na escola envolve vários fatores tanto de ordem econômica, social, cognitiva, de saúde, 

etc. Segundo dados das pesquisas em âmbito nacional e da SME de Goiânia acima 

mencionadas, os educandos da EJA têm um elevado índice de evasão e repetência.. De 

acordo com o Questionário 2 (jun./2013), aplicado pela escola para o levantamento do 

perfil dos educandos, possuem um histórico de entrada (matrícula), afastamentos 

temporários ou permanentes e retorno à escola. Dentre os motivos que promovem esses 



recomeços, além da questão da moradia, o meio social – e nele, em especial a família –, 

é um fator que exerce uma grande pressão. Segundo relatos de mães/avós que precisam 

ausentar-se para cuidar dos filhos/netos que adoecem; de maridos que enciumados 

boicotam a presença de suas esposas/companheiras, são algumas questões que podem 

corroborar para que ocorra o afastamento “temporário” nos estudos. 

A esse respeito, os dados obtidos apontam que a maioria reside em casas 

alugadas, são migrantes intra regionais e há uma rotatividade contínua destes sujeitos no 

meio urbano; a maioria são jovens; nos cursos a questão de gênero é muito evidente. No 

que se refere aos fatores que contribuem para a permanência dos educandos na escola, 

um fator que ficou evidente nos questionários refere-se aos professores, os quais 

exercem uma grande influência na vida dos educandos: vários recebem elogios, por 

ajudarem, serem compreensivos e comprometidos em atender e explicar a matéria, 

diversas vezes e formas. 

O método que utilizaremos tem seu mote no materialismo dialético, devido:a 

opção em função do que é o método da possibilidade de, pelo menos, compreender a 

identidade deste sujeito, e a busca de uma proposta de formação da classe trabalhadora e 

para ela, na perspectiva de serem também dirigentes; as especificidades que envolvem o 

estudo e seus participantes, pessoas pertencentes à classe trabalhadora, cujas condições 

socioeconômicas pressionados para retornarem à escola, mas ao mesmo tempo para se 

afastarem desta para prover aos seus as condições de “sobrevivência.  

Iniciamos a  coleta de dados em março de 2013, e de lá para cá houve duas 

greves dos professores da RME, às quais a escola aderiu (ago. a out./2013 e maio-

jun./2014). Pelo que os dados apontam fica ainda um questionamento: essas greves 

podem influenciar na evasão do educando da EJA, visto que foram meses sem aulas? 

Como a escola e seus profissionais pode trabalhar esta questão, considerando ser esta 

uma possibilidade de luta dos trabalhadores da educação, mas também a necessidade de 

garantia de uma EJA de qualidade social, é o que estamos também pesquisando. 

A escolha deste tema deve-se, inicialmente, por também ao percurso realizado 

na trajetória pessoal estudantil e acadêmica da pesquisadora:ter sido parte desse 

contingente, para quem a escola vem depois do trabalho, com percursos de voltas e 

abandonos e quase sempre, devido às necessidades de própria sobrevivência, do 

trabalho, que tira e leva de volta aos bancos da escola o trabalhador. Por trabalhar desde 

os 14 anos, os estudos foram interrompidos, retornando após vinte seis anos em uma 

turma da EJA, em função da necessidade de conseguir emprego, após a separação no 



casamento. Fato que esbarrou nas exigências de escolaridade do mercado de trabalho. 

Para conseguir estudar no período noturno, o trabalho informal foi a alternativa 

encontrada, para o sustento próprio e dos filhos, mesmo com a ajuda da família. Na EJA 

havia educadores que auxiliavam e compreendiam as dificuldades de aprendizagem, 

numa interação de respeito e diálogo entre educador e educando e em um ano concluí o 

ensino médio. Continuei os estudos no Senac para realizar o ensino técnico de 

enfermagem em dois anos, o que dificultava conseguir um trabalho, pois os estágios 

eram realizados no matutino e vespertino.  

Após encaminhar vários currículos na busca de um emprego na área da Saúde, 

passaram-se dois anos, e não surgia a oportunidade devido a questão da falta de 

experiência. No final de 2007 ao prestar o vestibular em Pedagogia na Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Goiás (UFG), e em 2008 iniciar a vida acadêmica 

como graduanda em Pedagogia foi possível conhecer melhor a EJA, pois, quando estava 

no quinto período ao candidatar-me à vaga de bolsista no  Programa de Voluntários de 

Extensão e Cultura - Provec, oportunizou-se em  participar  das reuniões do Grupo de 

Estudos de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Geaja), este apresentava-se 

como um curso de extensão que integrava o Fórum Goiano de Educação de Jovens e 

Adultos (Fórum Goiano de EJA). Nessas reuniões estudávamos e debatíamos as 

questões pertinentes à modalidade de ensino da EJA e a cada ano elegiam-se as 

temáticas que interessavam ao grupo,  as reuniões ocorriam  quinzenalmente, às sextas-

feiras, no horário das 14 às 17h, na sala 234 ou no Núcleo de Formação de Professores -  

Nufop, na Faculdade de Educação da UFG. 

Esses estudos e a participação das reuniões com o Fórum contribuíram para 

compreender até mesmo a minha trajetória estudantil, enquanto trabalhadora que 

necessitava estudar no período noturno para ficar livre para trabalhar durante o dia.  O 

segundo momento ocorreu ao realizar o estágio supervisionado nos anos iniciais do 

ensino fundamental em Educação de Jovens e Adultos (EJA). Essa experiência aflorou 

ainda mais o desejo de estudar e pesquisar sobre os sujeitos;  e o terceiro momento 

surgiu em 2011 quando participei da seleção para trabalhar como bolsista do Projeto 

Centro Memória Viva (CMV) - Referência em Educação de Jovens e Adultos e 

Movimentos Sociais do Centro-Oeste, o que possibilitou compreender o olhar de 

pesquisador e da arquivística, um desafio que foi superado pelo apoio da equipe e pelos 

estudos realizados no percurso do trabalho. As atividades envolviam  

 



[...] Identificar, tratar, organizar e divulgar no ambiente virtual do Centro os 

resultados de investigação, material didático e documentação referentes a 

experiências de EJA, educação popular e de movimentos sociais no âmbito 

do estado de Goiás. Produzir novos materiais e documentos, por meio de 

investigação e registros (escritos, fotográficos, fonográficos, audiovisuais) de 

experiências e de seus protagonistas.  Publicar relatórios parciais do projeto, 

contendo o processo de investigação, os instrumentos utilizados e os 

resultados alcançados, para ser disponibilizado aos parceiros envolvidos. 

(PROJETO CENTRO MEMÓRIA VIVA, 2010, p.7). 

 

O estágio acadêmico do Ensino Fundamental na EJA proporcionou indagar 

sobre os desafios dos educandos para manterem-se no processo de escolarização: após 

um dia árduo de labuta, percebia as dificuldades dos mesmos em conciliar o trabalho 

com os estudos; vários fatores como idade, o medo do fracasso, a baixa autoestima, os 

problemas familiares, professores descompromissados, ensino infantilizado, embates 

provocados pela crise geracional, o sono, entre tantos dilemas... levaram à busca de 

apoio teórico - leituras que pudessem auxiliar a atender esse público tão peculiar –, pois 

eram sujeitos de direitos e não poderia repetir as mesmas posturas que muitas vezes 

favorecia o desânimo e/ou a evasão, como ocorreu com minha formação na EJA em que 

de uma turma com 27 alunos 12 desistiram. 

 Assim a própria trajetória escolar e profissional; o presenciar a luta dos 

educandos nos estágios; o buscar compreender o processo histórico da EJA, e suas 

pelejas em prol da garantia dos direitos dessa modalidade educativa nos levaram à 

pesquisa deste tema. Foram atividades que auxiliaram para que ocorresse o ensejo de 

continuar a estudar.  

No mesmo ano realizei no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) uma 

pesquisa na modalidade EJA, que resultou na apresentação da monografia defendida no 

ano de 2011, a qual intitulou-se Educação de Jovens e Adultos (EJA): o percurso dos 

direitos de seus sujeitos. Renovei por mais um período a bolsa do CMV e como tratava 

com muitos documentos e com a história do Movimento de Educação de Base o MEB, 

logo surgiu a curiosidade em trabalhar com um Projeto que teve uma expressiva 

efervescência pela situação política da época, que foi o Centro Popular de Cultura 

(CPC). 

Com o ensejo de aprofundar sobre o CPC, em 2012 ingressei no processo de 

seleção da Pós-Graduação da Faculdade de Educação na UFG, fui aprovada, mas mudei 

meu projeto por compreender que talvez não tivesse elementos suficientes e tempo para 

conseguir desenvolver o trabalho na perspectiva do mestrado. Desse modo optei em 



pesquisar sobre o Programa Proeja-FIC/Pronatec, pois era o que vinha acompanhando 

no trabalho de pesquisa do Observatório da Educação (Obeduc), junto aos professores 

do Proeja-FIC/Pronatec e no ano anterior auxiliei na entrevista para a dissertação de 

mestrado de uma colega da UFG, e com a coleta de dados da Escola Municipal dos 

“Flamboyants” notei pelas entrevistas que havia por parte dos educandos uma dimensão 

positiva em relação ao curso e gostaríamos de pesquisar se a esta expectativa 

corresponde uma ação intencional da escola ou não; em que medida isso ocorre.  

O acompanhamento e as diretrizes que foram desenvolvidas da pesquisa do 

Obeduc em consonância ao Proeja Fic/Pronatec, resultaram em acompanhar na 

Faculdade de Educação, por meio do CMV a trajetória de dez professores do quadro da 

rede municipal de ensino que adentraram como bolsistas  em participar do programa. 

Cada professor optou em cumprir na Faculdade de Educação da (UFG) determinados 

dias e horários  para as leituras e estudos no sentido de assimilar as demandas dessa 

nova proposta na qual inseria o currículo integrado, as aulas compartilhadas, com o 

enfoque para uma educação que abarcasse os pressupostos  da Educação Popular. Os 

estudos eram acompanhados e a cada quinzena, havia a discussão a cerca do que haviam 

pesquisado. 

Nesses dois anos a organização dos documentos, dos registros, dos 

questionários que foram aplicados nas escolas, a entrega e a preparação dos matérias de 

pesquisa, o controle dos livros, a sistematização das leituras, a organização do ambiente 

em que ocorriam os encontros, o aporte em oferecer as condições de um ambiente 

organizado, a parte burocrática em providenciar lista de presença, mantê-los informados 

por meio de e-mails, o auxilio na correção das escritas em  seguir as normas da ABNT, 

foram algumas das atividades desenvolvidas pela equipe de mestrandas e doutoranda. 

No mesmo período intercalava-mos no acompanhamento da formação dos 

Professores formadores, essa reunião ocorria toda a segunda feira do mês. Esses 

encontros havia a devolutiva de como as orientações que eles recebiam da Faculdade de 

Educação, eram vistas pelo colegiado da Escola. Dessa forma tínhamos o contado com 

os professores e com os formadores .  

No período inicial de estudos e pesquisas  houve alguns professores que 

mantiveram uma certa resistência quanto ao nosso papel na pesquisa. Havia o 

tensionamento quanto a nossa contribuição, pois de acordo com a postura adotada por 

alguns professores bolsistas, “estávamos” distanciados da realidade escolar, portanto 

alienados ao que de fato ocorria em sala de aula, por não exercermos a  prática, pouco 



ou nada poderiam saber desse universo,  no entanto com a convivência,  esses juízos de 

valor foram sendo desconstruídos, e  de fato entenderam que éramos uma equipe e cada 

um  estava em momentos distintos da pesquisa. Nesse percurso alguns professores 

desistiram da bolsa, e/ou foram substituídos 

No período de dois anos, participamos de alguns seminários, congressos e um 

Encontro Internacional ocorrido em Lisboa Portugal, o que propiciou de alguns artigos 

comporem o livro das Atas
1
 e outros artigos comporem o E-boock do Evento.  Foram 

oportunidades únicas que tivemos em promover a pesquisa. Diante deste fato, optamos 

por discutir sobre a relevância do  Proeja FIC/Pronatec  na constituição do educando em 

quanto sujeito, bem como tentará compreender  de que forma esse programa e a 

proposta política pedagógica apresentada contribuem para a  permanência do educando  

na escola 

Nessa conjuntura, nos apoiaremos no referencial teórico de autores que trazem 

uma discussão no entendimento do histórico do público em questão e na compreensão 

de elementos/categorias, quais sejam: A EJA ARROYO, 2006; FREIRE,1977, 1983, 

1986, 1987, 1992 e 1995; VENTURA, 2001); o trabalhador e o trabalho na sociedade 

moderna, a escola e a formação integral, omnilateral (GRAMSC, 2004; MAX e 

ENGELS, 2008); a EJA na SME de Goiânia (MACHADO, 2012; SILVA, 2004; 

GOMES, 2006; PORFÍRIO, 2009); Proeja-FIC/Pronatec (GARCIA, 2011; BRASIL, 

2009; CIAVATTA, 2012; FRIGOTTO, 2005,2007; MOLL, 2010); o educando-

trabalhador da EJA (COSTA, 2008; OLIVEIRA, 2004, 2005; SANTOS, 2012; 

ARAÚJO, 2014); evasão/afastamento temporário ou definitivo, repetência (PATTO, 

1999), entre outros. 

Nesse sentido, a pesquisa está organizada da seguinte forma: o primeiro 

capitulo faz-se uma análise dos Documentos Bases do  Proeja datado em novembro de 

2009, com vistas a atender apenas ao ensino médio, e Proeja-FIC em novembro.de 

2009, expandido ao ensino fundamental. Sem perder de vista, os fatores que 

corroboraram para a sua criação, os pressupostos filosóficos adotados em seus 

                                                           
1
 GOMES, Dinorá de CASTRO; SCHVEEIDT, Maribel (2013). A EDUCAÇÃO POPULAR NA 

EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA. in N. Alves, C. Cavaco, P. Guimarães & M. Marques (Eds.), Atas do VI 

Seminário Luso-Brasileiro Educação, Trabalho e Movimentos Sociais – das políticas às lógicas de 

ação (pp. 205-214) Lisboa: IE-UL. ISBN: 978-989-98314-4-5 Disponível 

em:.http://selubet2013.ie.ul.pt/wp-content/uploads/2014/08/ID130.A-EDUCA%C3%87%C3%83O-DE-

JOVENS-E-ADULTOS-NA-SECRETARIA-MUNICIPAL-DE-EDUCA%C3%87%C3%83O-DE-

GOI%C3%82NIA-GOI%C3%81S.BRASIL.-UM-CAMINHO-NA-CONSTRU%C3%87%C3%83O-DE-

POL%C3%8DTICAS-DE-ESTADO.pdf. Acesso em 20 de nov. 2014. 



princípios. E analisando nesse contexto, o que  diferencia o  Programa (Proeja-

FIC/Pronatec) desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de Goiânia  (SME 

de Goiânia)  em parceria com a Faculdade de Educação da Universidade Federal de 

Goiás, e o Instituto Federal Goiâno Ciências e Tecnologias (IFG.)  

O segundo capítulo discutirá a questão dos Os educandos do Proeja-

FIC/Pronatec, buscando a compreensão de como eles entendem e o que esperam  da 

escola.  E ainda, o olhar dos educadores sobre este sujeito. Para esta análise nos 

pautaremos na PPP da EAJA e no Projeto Político Pedagógico da escola dos 

“Flamboyants”, assim como, reflexões a partir das entrevistas com os sujeitos da 

pesquisa, com análise das especificidades dos cursos e dos educandos que o frequentam. 

Discutiremos nesse capítulo as mudanças que ocorreram na educação, principalmente 

na EJA, a partir da década de 1990, analisando os fatores socioculturais, históricos e 

políticos, no sentido de compreender a visão que possibilita os embates concernentes ao 

mundo do trabalho.As demandas de formação profissional e o perfil do trabalhador, em 

contraposição às condições que lhes são oferecidas para tal formação. 

Este capítulo apresentará por meio das análises efetuadas, quem é esse 

educando, que frequenta os curso de auxiliar de cozinha e montador e reparador de 

computador do programa Proeja-FIC-Pronatec da escola dos “Flamboyants” por meio 

da fala desses educandos espera-se apresentar, o que eles esperam da escola e do curso 

que lhes é ofertado Assim como, as discussões acerca da educação, da concepção de 

homem, trabalho e processo ensino-aprendizagem que a rede de Goiânia defende, e que 

ainda é parte de lutas, que ainda hoje buscam a efetivação dessas concepções na prática 

docente diária nas escolas da EAJA, rumo a  uma EJA de qualidade social. 

No último capítulo serão apresentados os desafios da permanência  dos 

educandos no programa.. As discussões abordarão a questão geracional e a relação 

professor aluno e aluno-aluno,  tentará apontar os elementos dificultadores advindos da 

relação com o trabalho, com a família, e com própria escola, os problemas de saúde e da 

realidade social que são determinantes nas vidas dos sujeitos. ainda, as práticas 

pedagógicas e o aprender ou, o não aprender, as alternativas criadas ou não pela escola, 

como forma de contribuir para a permanência do aluno trabalhador na escola 

 

 

 



Capítulo I 

Breve histórico da Secretaria Municipal de Goiânia 

 

A Secretaria Municipal de Goiânia foi   criada em 1961, pois até aquele 

momento, o que havia  era apenas  o Departamento de Educação e Cultura (DEC), com 

apenas duas escolas que atendiam a Educação de Jovens e Adultos, no período noturno, 

e não havia uma proposta pedagógica  direcionada a esse público. o trabalho do DEC 

era seguindo os preceitos da Rede Estadual de Ensino (REE). No entanto, em inícios da 

década de sessenta, após 32 anos de tentativas de construção de um trabalho específico 

era constituído o primeiro grupo que tinha como objetivo criar um Sistema de Educação 

próprio desta RME.  

De acordo com Machado (1997) e Rodrigues (2000), em 1992 , dava-se  

início ao Projeto Alfabetização e Cidadania pela Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Goiás (FE/UFG), com apoio da Secretaria Municipal de 

Educação em ofertar uma Educação para adolescentes em situações de abandono por se 

tratarem de adolescentes/jovens moradores de rua, trazendo atenção dos processos de 

aprendizagem que apontava para a questão das identidades e da relevância em se 

constituírem turmas com adolescentes, jovens e adultos. 

Em 1993, o Partido dos Trabalhadores – PT, iniciava sua gestão um período 

fértil de propostas educacionais, e foi nesse período que a SME de Goiânia  assumiu a 

experiência do Projeto AJA, que era denominado de Experiência do Ensino 

Fundamental para Adolescentes, Jovens e Adultos da 1ª a 4ª série. que foi uma proposta 

advém de algumas pesquisas/projetos realizadas em consonância com a Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Goiás que apoia alguns projetos e que possui uma 

trajetória impar no que tange a EJA. Um breve retrospecto aponta o ano de 1993 com a 

implantação do Projeto AJA, uma experiência do Ensino Fundamental para 

Adolescentes, Jovens e Adultos da 1ª a 4ª série. 

 

“[...] organizado por meio de seis módulos; com flexibilidade no 

período de matrícula; avanço a qualquer momento do ano, e 

avaliação trimestral daqueles com condições de avançar nos 

módulos; com 180 dias letivos, e três horas diárias de aulas; 

atividade cultural semanal; reuniões semanais de estudo e 

planejamento dos professores; reuniões trimestrais de avaliação 

do projeto como um todo.” (RODRIGUES, COSTA, et all, 

2013, p. 166) 

 



Visto ser uma proposta que leva em conta o educando e suas especificidades, a 

avaliação também se adéqua aos moldes de uma educação popular, na qual o educando 

é avaliado de forma processual e o diagnóstico do seu percurso é fundante na construção 

do seu perfil. A bagagem de experiências que esse educando adquire ao longo do seu 

percurso educacional é valorizado para a construção do currículo partindo do que eles 

sabem, para o que almejam descobrir um caminho conforme RODRIGUES, COSTA, et 

all, (2013, p. 166)  “articulando aos saberes técnico-científicos, artístico/cultural, 

filosófico e ético-político-social” 

A preocupação com a formação dos professores que trabalhavam com o 

Projeto AJA possibilitou realizarem um curso de 80 horas com o intuito de conhecerem 

quem era o sujeito que buscava a EAJA, além de ocorrer encontros para planejamento e 

estudos semanais.  

O perfil dos educandos a partir dos diagnósticos e pesquisas acadêmicas 

revelou algumas particularidades que envolvem serem trabalhadores com 

responsabilidades familiares, que ingressam cedo no mercado de trabalho, um 

significativo quantitativo de mulheres que atravessam a tripla jornada de trabalho para 

conciliar o emprego, os afazeres domésticos e o cuidado com os filhos Este  público 

necessita de um olhar voltado para uma realidade de desafios tendo como o maior 

obstáculo a evasão, a não permanência desses educandos na escola, reforçando o 

fracasso escolar em face  à sua condição social. 

No ano de 1994, houveram algumas discussões que se estenderam até o ano 

1996 que assolava a realidade do segundo segmento do ensino fundamental, pois 

necessitava de um programa que desce condições para esses jovens e adultos 

continuarem os estudos, era necessário avançar e garantir os Princípios do Projeto Aja 

para os demais anos do ensino fundamental de 5ª a 8 ª série. Após embates em plenárias 

em 1999 adotou-se para a 1ª a 4ª séries a carga horária de 600h presenciais 

considerando 200h para atividades extra classe. Em 2000 retorna as discussões quanto a 

Base  Curricular Paritária 

[...] e regulamentada, por meio da Resolução 24, de 11/12/2000, 

do Conselho Municipal de Educação (CME), com a carga 

horária de 700 (setecentas) horas presenciais e 100 (cem) horas 

complementares, perfazendo três horas e meia de aula/dia. Com 

esta organização formaram-se os coletivos de professores 168 

por escolas (a cada 4 turmas, 9 professores, incluindo o de 

educação física e o coordenador pedagógico), o que 

possibilitaria a formação continuada em serviço (com horário de 



estudo e planejamento no horário do trabalho), o trabalho 

coletivo e interdisciplinar, pois todas as áreas do conhecimento 

passaram a ter a mesma quantidade de horas-aula, sem 

privilégio ou hierarquia entre os componentes curriculares. 

(RODRIGUES, COSTA, et all, 2013, pp. 167-168). 

 

Para atender o público da EJA que não são alfabetizados, existe a possibilidade 

do Projeto AJA-Expansão, ele foi criado em 2001 com a verba da Prefeitura tendo 

parceria FE/UFG, e a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), a proposta 

é ajuda-los e encaminhá-los para uma Rede de Ensino Regular noturno ou do AJA-

Extensão. Esse programa recebeu em 2003, por meio do Governo Federal com a 

denominação Brasil Alfabetizado viabilizou recursos para a formação do educador 

popular, coordenadores, além de materiais didáticos para o Projeto AJA-Expansão.  

Outro elemento que justifica a pesquisa refere-se ao quadro de diminuição de 

turmas de EJA nas escolas da RME, bem como a criação de salas multisseriadas, 

enquanto os dados do Censo IBGE, 2010, apontam que da população de 1.302.001 

habitantes de Goiânia, com idade acima de 15 anos, 28,5% são analfabetos ou não 

possuem o ensino fundamental completo, totalizando 371.070 pessoas; e destes a SME 

de Goiânia atendeu, em 2013, apenas 405 alunos na alfabetização (Programa AJA-

Expansão/Brasil Alfabetizado) e 13.176 alunos de 1ª a 8ª séries (incluindo 1.247 

educandos do Proeja-FIC/Pronatec), totalizando 13.581 alunos, o que perfaz um 

percentual de atendimento escolar apenas de 3,66%. Além disso, o quadro abaixo nos 

apresenta este desafio no elenco de atendimento dos alunos da EJA na SME de Goiânia, 

período de 2010 a 2013: 

 

Proposta Política e Pedagógica  

 

A concepção da Educação de Adolescentes Jovens e Adultos (EAJA) nome 

adotado  pela  rede municipal de Goiânia, está pautada nos pressupostos  da Secretaria 

Municipal de Goiânia SME, corrobora para entender o embasamento da Educação de 

Jovens e Adultos, as discussões acerca da educação, da concepção de homem, trabalho e 

processo ensino-aprendizagem que esta rede apresenta que foi se constituindo a partir da 

década de 90 na luta pela construção de uma EJA de qualidade social. 

 

 



 

Historicidade do Proeja e Proeja-FIC-Pronatec em Goiás 

 

 

 

 Entre os fatores que corroboraram para a  criação do Proeja estão, no 

âmbito da educação, a constante luta pela formação integral do trabalhador. A Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios-; PNAD divulgados, em 2003, que 68 milhões de 

Jovens e Adultos trabalhadores brasileiros com 15 anos e mais não concluíram o ensino 

fundamental e, apenas, 6 milhões (8,8%) estão matriculados em EJA. endo em vista a 

urgência de ações para ampliação das vagas no sistema público de ensino ao sujeito 

jovem e adulto, o Governo Federal instituiu, em 2005, no âmbito federal o primeiro Decreto 

do PROEJA nº 5.478, de 24 de junho de 2005, em seguida substituído pelo Decreto nº 

5.840, de 13 de julho de 2006, que introduz novas diretrizes que ampliam a abrangência 

do primeiro com a inclusão da oferta de cursos PROEJA para o público do ensino 

fundamental da EJA. 

Não se pode perder de vista as questões relativas às concepções de quem financia o 

programa (dar exemplos), e quais são os pressupostos filosóficos adotados nessas   

construções. entender o que políticas como a do Programa.....-Pronatec, representam 

nesse contexto de formação integral dos sujeitos TRAZER AQUI Q FORMAÇÃO É 

ESSA... 

Elucidar quais os fatores que fazem do Proeja-FIC/Pronatec na SME de Goiânia, uma 

educação que respeita e valoriza o aluno trabalhador da modalidade. Como o programa 

atua dentro da perspectiva da própria EAJA....... 

  

-Mundo do trabalho (Vitor Paro e Vanilda Paiva - sobre a condição do aluno 

trabalhador) 

demandas de formação e perfil do trabalhador, condições que são oferecidas para tal 

formação no sistema capitalista atual. 

 

Proeja-FIC e Pronatec: TRABALHAR ISSO COM RAMOS E CIAVATTA. E SÓ 

EM GOIÁS.   

histórico em âmbito nacional, na SME de Goiânia e na escola campo de pesquisa, 

princípios do programa, seu percurso– com sua parceria com o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás e a Universidade Federal de Goiás, na 



concretização da experiência enquanto. FOCAR: são programas que estão sendo 

desenvolvidos, e que apontam para que haja o empenho de lutar por políticas públicas 

voltadas para a modalidade de jovens e adultos, revendo o que ocorre ano a ano com as 

políticas de governo, tão passageiras quantos os programas que implantam. 

 

 

A criação dos Programas Nacional... -Proeja, Proeja FIC e Pronatec 

No governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), a Educação de 

Jovens e Adultos é atendida no cenário nacional, por meio do Ministério da Educação - 

MEC, com a proposta de uma escolarização que integra a Educação Profissional (EP) 

com a Educação de Jovens e Adultos (EJA) por meio do Programa de Integração da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Modalidade de Educação de jovens e 

Adultos (Proeja), pelo Decreto nº 5.478, de 24 de junho de 2005, vinculado apenas com 

os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia .  

No mesmo ano, ocorreu em Brasília, no Ministério de Educação a 

constituição de um grupo de trabalho, para a criação do Documento Base com os 

seguintes participantes 
2
 

Nos dias cinco e seis de dezembro de 2005, uma comissão de professores e 

gestores reuniu-se no Ministério da Educação para a constituição do grupo de 

trabalho para a elaboração do Documento Base do Proeja. Esse grupo de 

trabalho foi instituído pela Portaria n.º 208, de 01/12/2005. Estavam 

presentes a Coordenadora Geral de Políticas da Educação Profissional e 

Tecnológica (DPAI/SETEC/MEC), a Diretora do Departamento de Políticas 

e Articulação Institucional (SETEC/MEC), a Diretora do Departamento de 

Desenvolvimento e Programas Especiais (SETEC/MEC), a Coordenadora 

Geral de Educação de Jovens e Adultos, uma Técnica em Assuntos 

Educacionais, o Diretor do Departamento de Jovens e Adultos 

(SECAD/MEC), a Diretora de Ensino do Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Bahia, o Diretor de Ensino do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Espírito Santo e representantes das seguintes universidades: 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Minas 

Gerais, Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Universidade Federal do 

Paraná. Com esses representantes de universidades e com gestores do MEC, 

o grupo trabalhou dois dias em reflexões sobre os eixos que constituíram a 

primeira versão do Documento Base. (GARCIA, 2011 p.64) 

 

                                                           
2 O relatório dessa reunião encontra-se nos anexos do trabalho de dissertação do autor Lennin  

Tommazeli Garcia , intitulado A Política de Educação de Jovens e Adultos e a Educação 

Profissional em Goiás: Tranças desencadeadas com o Proeja. Mestrado em Educação. 

Faculdade de Educação/Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 

 

http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/dissertacaolenintomazett.pdf
http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/files/dissertacaolenintomazett.pdf


Esse trabalho do Documento Base,  constituiu no esforço em propiciar aos 

educandos da EJA, as condições de receber uma escolarização  que agregasse o ensino 

profissionalizante . No entanto, dentro de uma lógica capitalista as tensões se fazem 

presentes, decorrido quase um ano de sua  assinatura foi substituído pelo Decreto nº 

5.840, de 13 de junho de 2006, que passou a denominar-se Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos oportunizando e ampliando o programa para as 

instituições de ensino estaduais, municipais, e o “sistema S”: SESI, SESC, SENAI, 

SENAC
3
.  

Numa queda de braços com o governo federal, os Institutos Federais de 

Ensino tiveram que adequar-se em oferecer aos educandos da EJA, conforme expresso 

no Decreto 5840/06 parágrafo 1º o percentual de “no mínimo, dez por cento do total das 

vagas de ingresso da instituição, tomando como referência o quantitativo de matrículas 

do ano anterior, ampliando essa oferta a partir do ano de 2007” (BRASIL, 2006, p. 1).  

Diante do Decreto abre-se a oportunidade do educando trabalhador ter 

acesso a um ambiente de estudo em um espaço considerado por muitos como elitizado, 

ainda que esta instituição historicamente tenha sido criada para atender o público 

trabalhador, por meio das antigas Escolas de Artes e Ofícios, o público que ela atendia 

até a criação do Proeja era e ainda o é majoritariamente filhos da classe média, cujo 

ingresso advém de um rigoroso processo seletivo. Já o ingresso dos alunos do Proeja,  

ocorre por meio da entrevista, e sorteio o que contribui para o acesso de quem não 

possui um histórico de conhecimento exigido para compor o quadro de educandos 

desses Institutos. Essa abertura assegura ou amplia a probabilidade de elevação de vagas 

para esse público. Caminha-se para a tentativa de atrair esse educando em ofertar uma 

educação que contemple o ensino médio com o ensino técnico gratuito, propiciando 

condições de convidá-lo à continuidade da escolarização, uma realidade, um fenômeno 

que contempla a modalidade da EJA, dada as condições e peculiaridades vivenciadas 

pelos educandos.  

A proposta do Proeja gerou dois documentos Base, que foram voltados para 

os educandos de nível médio, e educandos de nível fundamental. Sendo assim, os 

                                                           
3 Compõe o Sistema “S” o Serviço Social da Indústria – (Sesi) o Serviço Social do Comércio – 

(Sesc), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – (Senai), o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – (Senac) e o Serviço Nacional dos Transportes – (Senat). 



princípios que regem cada nível de ensino são diferenciados, cabendo as instituições 

adequarem-se, no sentido de harmonizar de fato e de direito a implantação do Programa. 

Como os princípios do Proeja-FIC pautam-se nos do Proeja de nível médio, 

reportaremos em alguns momentos a este para melhor comprender o que se propõe para 

este programa, quer seja no nível médio ou fundamental. Segue o primeiro princípio de 

nível médio: [...] a inclusão- precisa ser compreendido não apenas pelo acesso dos 

ausentes do direito à escola, mas questionando também as formas como essa inclusão 

tem sido feita. (BRASIL, 2009a, p.37) 

Esse é um aspecto relevante em questionar de que forma esse educando está 

sendo conduzido no processo de aprendizagem, para que seja evitado o fracasso escolar, 

o que de certa forma corroboraria na diminuição da evasão. O segundo princípio refere-

se (BRASIL, 2009a, p 37) “[...] a inserção orgânica da modalidade EJA integrada à 

educação profissional nos sistemas educacionais públicos. Assume-se, assim, a 

perspectiva da educação como direito – assegurada pela atual Constituição”. Se a 

educação é um direito de todos, “todos” são incluídos “desde a educação infantil até o 

ensino médio”, como consta no Documento Base. 

O terceiro princípio (BRASIL, 2009a, p 38) envolve a “Ampliação do 

direito à educação básica, pela universalização do ensino médio”. Nesse princípio, ainda 

que direcionado ao ensino médio, nível acima do que envolve esta pesquisa, aqui torna-

se relevante por estar garantindo a continuidade da escolarização, ao jovem e ao adulto 

que completam o nível fundamental, incentivando-os a concluírem o ensino 

fundamental, pois estes têm a oportunidade de caminhar nesse processo de 

escolarização com vistas a outros patamares de ensino. 

O quarto princípio (BRASIL, 2009a, p 38) “o trabalho como princípio 

educativo”, no entendimento de que homens e mulheres constituem e são constituídos 

pelo trabalho, e nessa relação que o homem pode garantir a sua condição de ser e de 

estar no mundo.  

O princípio que (BRASIL, 2009a, p 38) “define a pesquisa como 

fundamento da formação” explicita que é por meio dessa política que ocorre a interação 

e ampliação na obtenção do conhecimento intelectual, que propicia entender a realidade 

dos sujeitos educandos, favorece o intercâmbio entre si. 

O sexto princípio “considera as condições geracionais, de gênero, de 

relações étnicos - raciais como fundantes da formação humana e dos modos como se 

produzem as identidades sociais” (BRASIL, 2009a, p 38). Esse princípio engloba as 



“condições de ser e estar no mundo"  de forma que para além da classe trabalhadora, 

existem especificidades, tensões geracionais que permitem contribuir na formação das 

identidades, o jovem aprende com a pessoa mais velha, e a pessoa mais velha pode 

refletir a atitude do jovem, suas escolhas. 

Esses princípios formam a lógica de trabalho pautada em anos de 

experiências com a Educação de Jovens e Adultos, e compreender os princípios e 

colocá-los em prática são caminhos que requer dedicação, postura política, e um 

compromisso ético em relação a educação. A realidade encontrada na escola é pontual, 

envolve sujeitos, e alguns podem desistir definitivamente da escola, desistir de um 

direito que lhes pertence. 

Os alicerces esboçados pelo Proeja na educação fundamental pautaram-se 

nos fundamentos que elegem  o Documento Base (BRASIL, 2009b)  

 

[...] nos três campos da Educação que  consideram: a formação para atuação 

no mundo do trabalho (EPT); o modo próprio de fazer a educação, 

considerando as especificidades dos sujeitos jovens e adultos (EJA), e a 

formação para o exercício da cidadania (educação básica).  (p. 27). 

 

São campos que necessitam ser integrados de acordo com a Proposta do 

programa, abarcando suas especificidades por meio do currículo integrado. 

Nesse aspecto os princípios delineados para o educando de nível 

fundamental, compõem:  

 
[...] a- O princípio da aprendizagem e de conhecimentos significativos; [...] b-

princípio de respeito ao ser e aos saberes dos educandos;[...] c-Princípio de 

construção coletiva do conhecimento;[...] d- Princípio da vinculação entre 

educação e trabalho: integração entre a Educação Básica e a Profissional e 

Tecnológica; e- Princípio da interdisciplinaridade; f- Princípio da avaliação 

como processo. (BRASIL, 2009b, p.29-30). 

 

Esses princípios envolvem o diagnóstico em sala, para conhecer o 

educando, sua história de vida, e instigá-lo a participar das aulas, descobrir o que ele 

sabe para avançar, construindo saberes e ao mesmo tempo desconstruir equívocos, o 

educador constrói com o educando os saberes que fazem sentido e significado. Essas 

estratégias têm como objetivo atraí-los para uma aprendizagem processual, extirpar a 

visão de descrédito quanto aos saberes que acumulou durante a trajetória de vida, 

perceber-se quanto sujeito da história, nada está pronto e acabado, a aprendizagem é 

contínua, e todos inclusive o educador também aprende, uma troca de saberes . 



Ao abordar o princípio da vinculação entre educação e trabalho cabe 

retomarmos o discurso que irmanava na economia do Brasil, desde a década de 1920: 

 
[...] era uma característica comum ao projeto Fidélis Reis, que em 1922 

propunha a obrigatoriedade do ensino profissional, e à lei 5.692, que bem 

mais tarde, em 1971, decretou a profissionalização compulsória de todo o 

ensino médio. A compreensão do trabalho como um princípio educativo 

perpassou os diferentes momentos históricos, assumindo roupagens novas. 

(CIAVATTA, 2009, p.339)  

 

 

De acordo com a autora era um processo que caminhava com as 

“exigências” de produção. O discurso em manter a educação técnica e de técnicos para 

trabalharem na indústria, pautavam-se no “aumento da produção” e no desenvolvimento 

do país com suas tecnologias. Havia a preocupação dos intelectuais quanto a formação 

do trabalhador, que segundo Ciavatta (2009, p.340) “o problema era a integração da 

técnica à formação humana ou humanística”. O Proeja tem como norte  a “a 

universalização da educação básica, aliada à formação para o mundo do trabalho, com 

acolhimento específico a jovens e adultos com trajetórias escolares 

descontínuas.”(BRASIL, 2009, p. 12). Dentre os objetivos do Programa está a inserção 

“social emancipatória” uma escolarização que forneça atribuições de aprendizagem 

concomitante a formação profissional, oportunizando-se ao educando da EJA, uma 

escolarização expressiva na qual ele possa abstrair conhecimento significativo na sua 

formação.  

Nesse sentido o Decreto Nº 6.094, de 24 de abril de 2007 na qual institui o 

Plano de Metas e Compromisso Todos pela Educação apresenta em seu arcabouço 

algumas metas e conclama as famílias a 

“ acompanhar e avaliar, com participação da comunidade e do Conselho de 

Educação, as políticas públicas na área de educação e garantir condições, 

sobretudo institucionais, de continuidade das ações efetivas, preservando a 

memória daquelas realizadas.” (BRASIL, 2007, p. 1). 
 

São ações que visam consolidar com os Programas que foram implantados e 

garantir a continuidade dos trabalhos, evitando-se que a cada mandato em virtude de 

novas lideranças, e partidos ocorra a interrupção, ou desvinculação por falta de 

financiamento do Poder Público.  

Pois essa ciranda de avanços e interrupções compromete o trabalho 

realizado nas instituições de ensino, já que inibe a classe dos professores, gestores em 



apoiar novos Projetos por vê-los configurar-se como um Programa passageiro, de curta 

duração, como ocorreu em outras instâncias. 

Sobre essas mudanças de governo, implica em lutarmos por Políticas 

Públicas de Estado, em defesa de uma educação que atenda de acordo com a 

Constituição Federal Brasileira de 1988, O QUE??? (subjetivo) Explicar esse termo , já 

tenho o artigo falando sobre isso  

 

Na década de 90, vivenciamos um período de efervescência no que tange a 

questão educacional, era a luta contra o analfabetismo, ao passo que no ano de  1990 foi 

institucionalizado o Ano Internacional da Alfabetização um período marcado por 

 

[...] diversos debates, encontros, congressos e seminários preparatórios, 

promovidos por entidades não governamentais, objetivando discutir e elencar 

propostas para a erradicação do analfabetismo. Na esfera dos organismos 

vinculados à ONU, foram promovidas diversas consultas 

regionais
4
preparatórias à Conferência Mundial sobre Educação para Todos, 

realizada de 05 a 09 de março de 1990, em Jomtien na Tailândia, como um 

dos eventos marcantes do Ano Internacional de Alfabetização. 

(RODRIGUES, 2000, p.13). 

 

 

Esses debates contribuíram para que houvesse uma educação “como 

promotora do desenvolvimento humano”, para tanto foram 155 países participantes da 

Conferência Mundial de Educação para Todos que segundo Rodrigues (2000, p.13) 

“[...] firmaram a Declaração Mundial sobre Educação para Todos e o Plano de Ação 

para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem”. Assim  o Brasil com  um 

dos índices mais elevados de analfabetos, foi priorizado pela ajuda internacional para 

receber o apoio “financeiro dos Organismos Internacionais como: ONU, UNESCO, 

UNICEF, Banco Mundial (BID, BIRD) e PNUD”  necessitou-se apresentar um Plano 

Decenal, que estipulava em um período de dez anos as resoluções e as diretrizes para e 

educação fundamental,  conforme  a Declaração  Mundial estipulou. 

 Em 1990, Collor lançou o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania 

(PNAC) com a responsabilidade de promover ações de alfabetização nas esferas 

municipais, estaduais e federal, com o intuito de reduzir em 70% o índice de 

analfabetos, por um período de cinco anos subsequentes.  Segundo Rodrigues (2000, p. 
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 Dentre elas, a Reunión Latinoamericana de Consulta para La Conferéncia Mundial sobre Educación 

para Todos, realizada em Quito, Equador, em 1989. (RODRIGUES, 2000, p.13). 



14) o que ocorreu “[...] foi o repasse de recursos para instituições, com fins 

politiqueiros, sem o controle por parte da comissão, a qual sequer era consultada”. 

Em 1993, o Plano Decenal
5 

é assumido na Conferência Mundial de 

Educação Para Todos, esse tinha como meta o acesso de jovens e adultos na progressão 

do ensino, porém o Plano Decenal não foi mais executado com a eleição do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso. Esse governo implementou reformas educacionais e a 

aprovação da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96,  

conhecida como Lei Ribeiro
6
, que desconsiderou as discussões e acordos estabelecidos 

anteriormente entre a sociedade civil,os profissionais da Educação e representantes 

políticos. Dessa forma, para Machado (2008, p.163) essa lei promoveu para a Educação 

de Jovens e Adultos, “[...] o seu reconhecimento como modalidade de ensino 

fundamental e médio e, portanto, direito de todos, independentemente da idade”.
  

Para Rodrigues (2000, p.17), no final da década de 90 foram retomadas as 

“campanhas nacionais momentâneas de erradicação do analfabetismo” com o Programa 

Alfabetização Solidária, Comunidade Solidária e Ensino à Distância. Essas tentativas 

têm “gerado o fracasso sistemático dos programas de massa”.  

Diante dessas campanhas e movimentos é relevante compreender o 

elevado contingente que fazem parte dos marginalizados da Educação. Rodrigues (2000, 

p.19) reflete que os marginalizados da Educação presenciam-se um jogo de interesses, o 

Estado isentando-se das suas reais responsabilidades numa política neoliberal, 

“atrofiando e reduzindo serviços públicos essenciais”.   

 A falta de incentivo a educação percorreu governos ditatoriais e 

neoliberais, e especificamente na Educação de Jovens e Adultos (EJA) ficou a mercê de 

um governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002) negar 

mais uma vez investimentos para essa modalidade de ensino, cortando-a dos recursos do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (Fundef) , passando a contar com parcos recursos do Programa 

Alfabetização Solidária e do Fazendo Escola, apenas nos municípios com menor índice 

                                                           
5
 Plano Decenal- Documento elaborado em 1993 pelo Ministério da Educação (MEC) destinado a 

cumprir, no período de uma década (1993 a 2003), as resoluções da Conferência Mundial de 

Educação Para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, pela Unesco, Unicef, 

PNUD e Banco Mundial. Esse documento é considerado "um conjunto de diretrizes políticas 

voltado para a recuperação da escola fundamental no país-".Dicionário Interativo da Educação 

Brasileira” 
 

6
 Darcy Ribeiro comungava segundo (RODRIGUES, 2000, p.14)  “[...] que a solução ao analfabetismo 

seria dada com o tempo, ou seja, ao se universalizar o ensino elementar, em alguns anos, os analfabetos 

desapareceriam. 



de desenvolvimento humano (IDH), em nome de um modelo de governo e sua 

conjuntura de estado mínimo, cujas tentativas de conter a inflação, os arrochos salariais, 

as privatizações, a troca de um indexador monetário (URV) compuseram algumas 

medidas históricas:  

 

O Real constituiu-se num modelo econômico que levou à desestruturação e 

precarização do mercado de trabalho, com o crescimento do desemprego 

estrutural e o enfraquecimento dos sindicatos. Promoveu a assunção da 

hegemonia política do capital financeiro e o aprofundamento da 

vulnerabilidade externa do país em relação aos ciclos de comércio 

internacional e aos movimentos do capital financeiro. Em relação ao Estado, 

acabou por diminuir seu poder de estabelecer política econômica soberana e 

por redefinir a sua estrutura e funcionamento, em virtude das privatizações e 

das reformas realizadas. Por fim, modificou profundamente a natureza do 

sistema financeiro, que passou a operar essencialmente para o financiamento 

da dívida pública. (CASTRO, 2009, p. 43) 

 

 

A tônica enxugar a máquina pública, estabelecendo algumas diretrizes como 

o Fundef  ..... 

 

PROEJA em Goiás - Da implementação a sua ampliação para outras escolas 

 

A implementação desse Programa ocorreu a partir de 2006, de acordo com 

Machado et al (2013, p. xx) e contemplou três instituições de ensino: iniciando com a 

“Rede Federal Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), e no 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano)”,  cujos cursos 

ofertados eram de formação básica da EJA integrada com a qualificação profissional, e 

nesse momento havia também a possibilidade de admitir “alunos que já haviam 

concluído o Ensino Médio”; ampliando-se com o Decreto 5.840/2006 para a Rede 

Estadual e Municipal.Algumas pesquisas de doutorado debruçaram-se sobre esse tema, 

como podemos ver Castro (2011) e Vitorette (2013), quanto as pesquisas de mestrado 

temos a contribuição de Cardoso (2010), Garcia (2011), Jacinto (2011), Santos (2011) e 

Araujo (2014).Vale ressaltar que todos esses autores elegeram o município de Goiânia, 

a exceção de Santos, que trabalhou com o Proeja em Urutaí, em que estava sendo 

realizada a proposta. 

Essas pesquisas fornecem o processo  quanto a implementação do Proeja, e 

a luta para que esse programa se tornasse uma política pública de estado. Na 

implantação do programa nos institutos houve embates envolvendo professores e 



educandos. Havia por parte dos professores dos institutos, um olhar de descrédito 

referente à bagagem cultural dos educandos da EJA no Proeja. 

Quanto aos alunos da instituição, o preconceito com a classe trabalhadora se 

fez presente nos relatos, pois dentro do Instituto Federal de Ciência, Educação e 

Tecnologia de Goiás são ofertados além do ensino superior, o ensino técnico sendo eles 

Técnico Integrado em Instrumento Musical, Técnico Integrado em Edificações, Técnico 

integrado em Eletrônica, Técnico integrado em Eletrotécnica, Técnico Integrado em 

Controle Ambiental, Técnico Integrado em Mineração, Técnico Integrado em 

Telecomunicações, que são cursos que demandam um conhecimento adquirido de forma 

processual em “bons estabelecimentos de ensino”, e para ter acesso a esses cursos o 

educando passa por uma seleção criteriosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II  

OS EDUCANDOS DO PROEJA-FIC/PRONATEC: O QUE 

ESPERAM DA ESCOLA E O OLHAR DOS EDUCADORES SOBRE 

ESTE SUJEITO 

 

Os educandos do Proeja-FIC/Pronatec: o que esperam da escola  

especificidades dos cursos e dos sujeitos da EJA (APRESENTAR AQUI O PERFIL 

DOS EDUCANDOS- QUEM É O EDUCANDO DA EJA E DA EAJA DO PROEJA-

FIC/PRONATEC);está no questionário e entrevista  

 

- Na voz dos educandos o que esperam da escola (QUAL O OLHAR TÊM SOBRE A 

10 entrevistas, vou apresentar com o questionário 

 os ESCOLA, A APRENDIZAGEM E O ENSINO, O PAPEL DOS PROFESSORES 

NA VISÃO DOS EDUCANDOS...)  

- Como a escola se têm lhes apresentado? 

 

O olhar dos educadores sobre este sujeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

DESAFIOS DA PERMANÊNCIA OU NÃO DOS EDUCANDOS DO 

PROEJA-FIC/PRONATEC NA ESCOLA.  

 

Ao atermos o que está garantido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB (Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) na qual 

regulamenta a oferta de ensino,  

 

Art. 4º – O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de: 

VII – oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 

características e modalidades adequadas às suas necessidades e 

disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de 

acesso e permanência na escola (BRASIL, 1996, p. 14 -15). 

 

 

Espera-se que essa garantia cumpra um resgate  na trajetória  histórica da 

educação ao efetivar o Direito à Educação e o Dever do Estado atender a modalidade de 

EJA, garantindo as condições de acesso e permanência desse sujeito a escolarização, no 

entanto a realidade desses sujeitos de direito, apontam para o alto índice de evasão nas 

escolas, desistência definitiva ou por períodos escassos ocasionando a adequação em 

atender um pequeno percentual de educandos em salas com ciclos diferenciados, e/ou 

fechamento das turmas.... 

 

Questões geracionais 

 

No tocante a questão da evasão, tratar as causas que fomentam esse 

fenômeno na modalidade EJA, vai além dos índices que apontam números, é uma 

questão social de uma classe em grande parte trabalhadora de acordo com as análises e 

pesquisas de vários autores ( citar nomes) que lançam luz para o olhar a esse sujeito. 

 

Relação professor aluno e aluno-aluno;  

 

 

Dificultadores advindos da relação com o trabalho, a família, a escola, problemas de 

saúde e da realidade social, as práticas pedagógicas e o aprender ou o não aprender, as 

alternativas criadas ou não pela escola... O QUE AS ENTREVISTAS TROUXEREM. 
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ANEXO I  

 

 

LISTA E ROTEIRO DAS ENTREVISTAS SEQÜÊNCIA DE 

REALIZAÇÃO 

 

 ENTREVISTADO 

0I- Maria Domingues Machado Alves (op. de comp.) 

02- Maria dos Remédios Ferreira (op. de comp.) 

03- Olímpia Rocha Cândida de O. Fonseca (op. de comp.) 

04- Luzia Cláudia da Silva (op. de comp.) 

05- Sueli Viana de Matos (op. de comp.) 

06- Maria Cleuza de Jesus Freitas (op. de comp.) 

07- Raquel da Conceição Alves (op. de comp.) 

08-Adriana Sabina ( Cozinha)  

09-Rosimeire de Jesus Souza (Cozinha) 

10- 

11- 

12- 

13- 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS/ Educandos 
 
ENTREVISTA Nº: _________ 
 
DATA: _____/______/______ 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: ________________________________________________________ 

 

Idade: ______ Sexo: ____ Estado Civil__________ Nº de 

Filhos___________ 

 

Naturalidade______________________  

 

Nacionalidade_____________________ 

 

Nome Fictício: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

DADOS PROFISSIONAIS 

 

4-Você trabalha? Em quê? Quantas horas trabalha por dia? 

 

5-Como é seu trabalho? E sua rotina diária? 

 

6-Você tem carteira de trabalho assinada? 

 

7- Você consegue conciliar estudo e trabalho? 

_______________________________________________________________ 

DADOS ESCOLARES 

 

8- Como você ficou sabendo do Proeja-FIC? 

 

9- A formação em educação fundamental integrada em Alimentação/ 

Informática foi motivo para você se matricular nessa escola? 

 

10-Como você foi recebido na escola? Como se sente nela? 

 

11-Você considera que sua experiência de vida tem contribuído no 

processo de aprendizagem?  

 

12-O que mais gosta no curso?  

 

13- O que mudaria no curso de Alimentação/Informática? 

 



14- Está satisfeito com o curso? Era o que você esperava quando se 

matriculou? 

 

15-Que ações a escola tem desenvolvido que contribuem (contribuíram) 

para sua permanência nela?  

 

16-Comente sobre as aulas da formação em Alimentação/Informática. O 

que pensa sobre elas? 

 

17-A escola proporciona algum momento de visita a museus, cinema ou 

teatro, festivais, enfim alguma atividade cultural? E jogos, você 

gosta de participar? 

 

18-Na sala de aula, em algum momento você trabalha em conjunto com os 

seus colegas? Você aprende com eles? O que você pensa sobre isso?  

 

19-Como é a convivência entre os alunos? 

 

20- Em relação aos seus colegas  o que pensa de ter pessoas de muitas 

idades na mesma sala? Como deveriam ser organizadas as turmas? Por 

quê? 

 

21-Você considera que tem tido a oportunidade de aprender? Você 

consegue realizar as atividades propostas pelo professor em sala? 

 

22-Você considera que a sua aprendizagem na escola ajuda em alguma 

ação desenvolvida em seu trabalho ou na sua vida? Dê exemplos. 

 

23- O curso lhe ajudou a se preparar para o mundo do trabalho?  

 

24- Após terminar o curso, pretendes exercer o que aprendeu? Como? 

 

25-  Quando terminar o curso você vai continuar a estudar? O que vai 

fazer? 

 

26-Você incentivaria amigos ou parentes para fazer o curso? Por quê? 

 

27- Conhece alguém que desistiu do curso? Quem? Por quê? 

______________________________________________________________________ 

PRÁTICA DOCENTE 

 

28-Os professores relacionam os conteúdos trabalhados com a realidade 

vivida por você(s)? Cite um exemplo. Diga o que pensa a respeito. 

 



29-Você consegue ver relação entre as aulas dos professores do IFG com 

as dos professores do ensino fundamental? Cite um exemplo. 

 

30-Como é a relação dos professores com os alunos? Você consegue 

dialogar com eles? 

 

31- Como é o processo de ensino-aprendizagem nas aulas? 

 

32- O que você mais gosta e o que menos gosta nas aulas? 

 

33- Como é a avaliação praticada pelo curso? O que pensa deste tipo de 

avaliações?  

 

34- Como deveria ser o processo de avaliação? 

 

35- Algum professor, ou todos, no início do ano letivo conversou/saram 

sobre a avaliação com você(s) explicando como seria? Você emitiu 

alguma opinião sobre a avaliação com algum deles? 

 

36-Depois que você recebe as avaliações corrigidas, bem como as fichas 

descritivas, você tem a oportunidade de discutir sobre elas com os 

professores? 

 

37- Na sua opinião a  maneira do  professor ministrar as aulas, 

influencia na sua permanência na escola?  

 

38- Se pudesses dar um conselho a um(a) professsor(a), em relação a 

seu modo de conduzir as aulas, o que diria para ele(a)?  

_______________________________________________________________ 

DESAFIOS DO ALUNO EM RELAÇÃO AO CURSO 
  

39- Que desafios e dificuldades tem encontrado no curso? Que 

facilidades ele tem?  

 

40 -Você tem conseguido acompanhar todas as disciplinas? Tem 

encontrado dificuldade em algumas delas? Quais?  

 

41-E em casa você tem tempo para estudo? 

 

42- Sua família (pai, mãe, filhos, marido, esposa) te apoia em 

estudar? Por quê? 

 

43- Para você qual é o maior desafio que enfrenta ao estudar? 

 

44- Já pensou em parar de estudar? Qual motivo?  



 

45- Sentiu-se inseguro nos primeiros dias de aula, e ao longo do 

curso,  

acreditando que não seria capaz de termina-lo? O que aconteceu? 

 

46- Já recebeu críticas de parentes/colegas ou professor por ter 

voltado a estudar? E incentivo, recebeu algum? Qual? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo3- Entrevista com os Professores 

 

Entrevista / para os  professores  

1-Dados  pessoais 

1a- Nome  

1b-Gênero   (  ) Masculino   (  ) femimino  (  ) outro 

1c-Endereço: 

1d-Natural: 

1e-Estado civil: 

1f-Filhos? Quantos ? ____________ 

2- Sua formação acadêmica: 

2a-Sua graduação foi em ____________ 

instituição?________________________________________ 

2b-Formou em que ano?________________________________ 

2c- Na graduação participou de algum grupo de pesquisa?qual? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2d-Fez alguma pós ? 

___________________________________________________________ 

2e- Na graduação, obteve contato por meio de alguma disciplina com a 

modalidade de ensino da EJA? 

____________________________________________________________ 

3- Sobre o trabalho na Escola 

3a- Há quantos anos leciona na EJA?_______________________________ 



3b- Qual a maior desafio  que encontra ao lidar com esses sujeitos? por 

quê?_______________________________________________________ 

3c- Qual a concepção que tens sobre o educando da EJA ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3d- Na sua opinião os cursos de graduação em licenciatura deveriam 

preparar melhor os discentes/ educadores  para trabalhar com a EJA? 

3e- como preparas as aulas? que material é utilizado? 

3f- conhece algum meio eletrônico que fale sobre a EJA? 

3g- conhece o fórum goiano de EJA? a quanto tempo?participa? 

*Trabalhas em outros períodos? em qual agrupamento? 

4-Sobre o Programa Proeja Fic  

4a - quais os pontos positivos?  

4b- quais os pontos negativos? 

4c- como vê a aula compartilhada? gosta? 

4d- na sua opinião o que mudaria no programa? 

4f- consegue articular suas aulas com a proposta do programa?  

4g-na sua opinião o curso supre as necessidades dos educandos? 

4h- participou dos diálogos proeja do ano passado?o que achou?  

 

 

 

 


