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A presente pesquisa tem como objeto de estudo a identidade do educando da 

Educação de Jovens e Adultos do Proeja-FIC/Pronatec (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 Ensino Fundamental/Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), no segundo segmento do Ensino 

Fundamental (EF) da Rede Municipal de Educação de Goiânia (RME).  

O problema que buscamos investigar é 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. Diante deste problema 

algumas questões norteadoras se nos apresentam: Quem é o educando da EJA no Proeja-

FIC/Pronatec? O que o caracteriza? O que ele espera ao entrar no Programa? Como se dá 

seu percurso escolar e como ele conclui este processo? Há correspondência entre o que ele 

espera da escola e o que ela lhe oferta? Ele aprende ao longo do processo? Ao longo do 

ano de 2013-2014 houve alguns afastamentos temporários ou permanentes dos alunos, o 

que os provocaram? Que fatores têm contribuído para a permanência dos educandos na 

escola? A prática pedagógica e a relação professor-aluno e aluno-aluno interfere/contribui 

ou não para a permanência? Como é a questão geracional na escola? Ela interfere na 

permanência ou não dos educandos? A bolsa do Proeja-FIC/Pronatec interfere na 

permanência dos educandos no curso? 

O objetivo da pesquisa é apreender a perspectiva dos educandos ao inserir-se na 

Escola Municipal dos “Flamboyants” no curso Proeja FIC/Pronatec com vistas a analisar 

se o que buscam é apenas a escolarização ou se há relevância na questão da educação 

profissional, bem como compreender quais os fatores que contribuem ou não para a 

permanência e aprendizagem dos alunos na escola. 

A escolha deste tema deve-se, inicialmente, ao percurso realizado na trajetória 

pessoal estudantil e acadêmica: 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, 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. Em 2008 a entrada para o Curso de 

Pedagogia/UFG noturno, e o contato com a extensão na EJA, por meio do Grupo de 

Estudos de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Geaja), e a pesquisa do Centro 

Memória Vivo (CMV)- Documentação e Referência em EJA, Ed. Popular e Movimentos 

Sociais do Centro Oeste, foram divisores de águas no percurso acadêmico. 

O estágio na EJA proporcionou indagar sobre os desafios dos educandos para 

manterem-se no processo de escolarização: após um dia árduo de labuta, as dificuldades 

dos mesmos em conciliar o trabalho com os estudos; vários fatores como idade, baixa 

autoestima, problemas familiares, professores descompromissados, ensino infantilizado, 

crise geracional, sono, entre tantos dilemas... nos levaram à busca de apoio teórico  leituras 

que pudessem 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,.. 

Assim; o presenciar a luta dos educandos nos estágios; o buscar compreender o processo 

histórico da EJA encaminhou-nos à pesquisa deste tema. 

Outro elemento 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 de 1.302.001 habitantes de Goiânia, com idade acima de 15 anos, 

28,5% são analfabetos ou não possuem o EF 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 os 

do Proeja-FIC/Pronatec), totalizam 13.581 alunos, o que perfaz um percentual de 

atendimento de apenas 3,66%. E o quadro abaixo nos apresenta este desafio:  

Quadro 1 – Histórico do atendimento da EJA na SME de Goiânia: 2010-2013  

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Goiânia – Rendimento Escolar-Departamento de Administração Educacional e 
Relatórios anuais do Programa AJA-Expansão/Brasil Alfabetizado. 
* Legenda: matrícula -M, transferências-T, evadidos-E, concluíram-C 
 

O que justifica uma pesquisa que foque no educando da EJA e possibilite 

compreender o que leva o educando a permanecer ou não no processo de escolarização, 

População com 15 
anos ou mais 

2010 2011 2012 2013 

  M* T E C M T E C M T E C M T E C 

Alfab.(Programa 
AJA -Expansão) 

556     186 339    91 373     211 
405       

1ª a 4ª séries 
incompleta 

3573 142 1511 1446 2896 88 985 1414 3263 182 751 1986 
2623 72 597 1510 

5ª a 8ª séries 
incompleta 

12359 1035 5356 4657 1029
3 

872 3893 4749 11842 1423 2865 6958 
9306 886 2355 5583 

Proeja FIC 51 ….. …... 51 51 ….. 8 43 44 ….. ….. 44 1247 105 380 752 



buscando avançar nos dados já elencados por algumas pesquisas de âmbito nacional e local 

que abordam sobre a evasão e/ou a não permanência dos educandos da modalidade, 

possibilitando ou negando a efetivação de um direito sócio e historicamente construído. 

Com a possibilidade do Proeja 1  ser ofertado no EF, desde 2010 está sendo 

construída e vivenciada experiência de Proeja no âmbito da Formação Inicial e Continuada 

Integrada com Ensino Fundamental (Proeja-FIC), numa parceria entre o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) e a Secretaria Municipal de Educação 

de Goiânia (SME), desenvolvendo, no período de 2010-2012, o curso Auxiliar de Cozinha, 

com vistas a proporcionar ao mesmo tempo o segundo segmento do EF na modalidade EJA 

e qualificar para o mundo de trabalho, na perspectiva de uma formação integral dos seus 

sujeitos o que, até então, só havia acontecido, em nível de ensino médio. 

Ao IFG caberia a responsabilidade pela Educação Profissional (EP) e à SME a 

infraestrutura e o quadro de profissionais que atuam nas escolas de EJA. A Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Goiás (FE/UFG) apoiou esta ação, contribuindo 

desde a construção coletiva do desenho da experiência, e a partir de 2013, na parceira 

responsabilizou-se pela formação continuada da equipe, a avaliação e acompanhamento do 

trabalho, juntamente com os demais parceiros, por meio da pesquisa do CMV e do Geaja
1
. 

Desde a implantação do Proeja-FIC os professores optaram por realizarem o 

trabalho na perspectiva do currículo integrado, interdisciplinar e de forma coletiva, 

viabilizado por aulas compartilhadas entre os professores da Educação Profissional (EP) e 

os professores da educação geral da RME, sendo estes alguns dos princípios e eixos 

norteadores que compõem a Proposta Pedagógica da Educação de Adolescentes, Jovens e 

Adultos - EAJA, da Divisão de Educação Fundamental de Adolescentes, Jovens e Adultos  

DEF-AJA da SME de Goiânia e para tal contaram com a formação continuada 

desenvolvida junto aos professores, coordenadores e gestores que atuam na experiência. 

Em 2012 a FE/UFG realizou uma pesquisa para avaliar o trabalho desenvolvido na 

experiência, junto aos sujeitos que a vivenciaram, e esta apontou aspectos positivos: 

permanência e aprendizagem significativa dos alunos durante o curso, pequena evasão, 

                                                             
1 Por meio do Decreto 5.478/2005 foi criado o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino 

Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja), com vistas a proporcionar que jovens e 

adultos tivessem a garantia do direito à educação. Implantado obrigatoriamente na Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, após muitos debates e embates o Decreto 5.840/2006, anulou o anterior, passando 

a denominar-se Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, que possibilitou ser incorporado nas instituições de ensino 

estaduais e municipais, mas também no Sistema “S“.  O Proeja tem como norte “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). 



aprovação dos educandos, continuidade da escolarização em âmbito de ensino médio no 

IFG. As escolas da RME foram consultadas e houve a adesão de mais nove escolas à 

experiência. Nas unidades escolares os cursos foram escolhidos pelos alunos, que 

indicavam até 3 cursos entre as áreas do catálogo nacional de formação, sendo 

selecionados os dois mais procurados para serem implementados: 

[...] os estudantes optaram pelos eixos/cursos que compreendiam a Produção Cultural e Design 

(modelista), Controle e Processos Industriais (eletricista industrial), Hospitalidade e Lazer (auxiliar de 

cozinha), Informação e Comunicação (operador de computador), e Infraestrutura (mestre de obras). 

(GOIÂNIA, 2013, p.3). A escolha dos cursos pelos educandos é um fator importante por 

considerar os interesses e necessidades dos mesmos, podendo contribuir em sua 

permanência. Contudo, segundo orientações mercadológicas, outro elemento importante a 

considerar é o estudo de demanda de área, o que foi considerado, mas não foi o elemento 

definidor dos cursos a serem implantados, por não ser este o referencial que orienta a 

seleção e desenvolvimento dos cursos, apenas se considerou as condições da escola e do 

IFG, ofertá-lo ou não. 

Com a ampliação da quantidade de cursos criados, a partir de 2013, o IFG não 

dispunha de pessoal suficiente para atender a demanda; o governo federal apontou para a 

criação e financiamento do Pronatec
2
, em detrimento do Proeja-FIC. Diante destes fatos a 

opção dos parceiros que desenvolviam a experiência foi de dar continuidade à experiência, 

sob os princípios do Proeja-FIC, mas financiada com os recursos do Pronatec. Assim o IFG 

passou a contratar a equipe pedagógica (professores da EP, formadores e supervisores) e a 

equipe de apoio escolar para oferecer a educação básica integrada à educação profissional. 

Para acompanhar, sistematizar e analisar a experiência, em consonância com o 

objeto desta pesquisa, utilizaremos na metodologia a abordagem qualitativa do estudo de 

caso (ABRAMO, 1979; LUDKE e ANDRÉ, 1986), recorrendo a técnicas de coleta de 

dados tais como: estudo documental (teses, dissertações e artigos que abordem sobre a 

EJA, sujeitos da EJA, currículo, currículo integrado, prática pedagógica, trabalho, Proeja, 

Proeja-FIC, Pronatec, evasão/afastamento e repetência na EJA; textos e demais 

documentos sobre a temática pesquisada; etc.); questionários aplicados junto aos alunos da 

escola; o acompanhamento in lócus por meio da observação da formação continuada dos 

profissionais (na Faculdade de Educação e em uma escola do Proeja-FIC/Pronatec da 

                                                             
2 Esta política de governo, ainda que promova a articulação entre a EJA e a EP, reforça em nome de um 

estado mínimo de direitos para a classe trabalhadora, um descaso e desinteresse em estimular, ampliar e 

construir políticas públicas de estado, voltadas especificamente para a realidade dos educandos da EJA, que 

possam favorecer a formação ampliada, densa e de qualidade social para a modalidade, recaindo no 

aligeiramento, superficialidade e fragmentação da formação dos sujeitos. 



SME) e da prática pedagógica dos professores em sala de aula no Curso Informática 

(Operador de computador I e II) e Auxiliar de Cozinha da Escola “Flamboyants”; coleta de 

depoimentos dos sujeitos da EJA (educandos e educadores); histórias de vida; e entrevista 

semiestruturada. 

A pesquisa pautará no referencial teórico de autores que auxiliarão na compreensão 

de elementos/categorias, quais sejam: A EJA (FÁVERO e FREITAS, 2011; FREIRE, 

1983, 1987; VENTURA, 2001); o trabalhador e o trabalho na sociedade moderna, a escola 

e a formação integral, omnilateral (GRAMSCI 2004; MAX e ENGELS, 2008); a EJA na 

SME de Goiânia ( SILVA, 2004; GOMES, 2006; SANTOS, 2007); Proeja-FIC/Pronatec 

(GARCIA, 2011; BRASIL, 2009; CIAVATTA, 2012; FRIGOTTO, 2005); o educando-

trabalhador da EJA (COSTA, 2008; OLIVEIRA, 2004; ARAÚJO, 2014); 

evasão/afastamento temporário ou definitivo, repetência (PATTO, 1999), entre outros. 

Tivemos a oportunidade de acompanhar a formação dos formadores responsáveis 

por escola do Programa, que ocorria semanalmente na FE/UFG, em que havia discussões 

sobre o trabalho nas 10 escolas, e estudos a respeito de: sujeitos da EJA; Proposta Político 

Pedagógica da EAJA; interdisciplinaridade; omnilateralidade; trabalho; planejamento 

pedagógico; currículo; currículo integrado; organização curricular por eixos temáticos, 

temas geradores e projetos de ensino-aprendizagem; regência compartilhada, etc. 

Participamos e ouvimos como os educandos se viam nesse processo. 

No mesmo período acompanhamos o trabalho dos professores-pesquisadores da 

(Obeduc), na escola do Proeja-FIC/Pronatec da SME de Goiânia, nos encontros em que 

estudavam e discutiam sobre: jovens e adultos como sujeitos de conhecimento e 

aprendizagem; Proeja, Proeja-FIC e Pronatec; pesquisa em educação pesquisa participante, 

pesquisa-ação, como sistematizar experiências; tema gerador; docência compartilhada; 

entre outros; os relatos dos trabalhos na escola, suas produções, leituras, histórias de vida. 

Nos questionários, em que se levantou o perfil socioeconômico do educando, os 

dados apontam que: a maioria reside em casas alugadas, são migrantes inter-regionais, 

rotatividade de moradia no meio urbano, questões familiares pressionam para 

afastamentos, etc. A experiência em trabalhar com os educandos do Proeja-FIC e observar 

o andamento dos trabalhos propicia a reflexão. Até o fechamento desse artigo, algumas 

desistências foram computadas e estamos trabalhando na elaboração das entrevistas, além 

de levantar os dados dos alunos que evadiram do curso, com possibilidade de buscar 

desvendar as razões que permearam o afastamento.  
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