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INTRODUÇÃO 

A presente investigação situa-se na 

confluência dos campos da Educação de 

Jovens e Adultos e da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio e tem como objeto de 

estudo o Curso Proeja de Edificações do Ifes 

campus Vitória que vigorou no período de 

2010 a 2014.  

OBJETIVO 

O objetivo desta pesquisa foi contribuir para 

o debate relacionando a 

inserção/permanência no Proeja com o direito 

à educação. Para isso, utilizamos a categoria 

da mediação como estratégia para tratar o 

tema sem, evidentemente, deixar de utilizar-

se de outras categorias do materialismo 

histórico e dialético como totalidade, práxis e 

contradição articuladas entre si. 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica constituiu-se de 

cunho qualitativo, através da realização de 

entrevistas e análises documentais, que foram 

registrados em fichas e cadernos de campo 

para quando necessário serem revisitadas 

durante o período da pesquisa. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Devido a pesquisa ainda não ter chegado ao 

fim, possuímos somente resultados 

preliminares e ainda estamos realizando o 

processo de análise dos dados coletados.  

As conclusões preliminares indicam que o 

Proeja, como política pública, representa a 

singularidade da relação entre trabalho e 

educação no contexto capitalista (totalidade). 

A inserção/permanência apresenta-se como 

particularidade (campo das mediações) dessa 

política. Portanto, as contradições da oferta 

vagas (inserção) e da permanência apontam 

para o direito à educação e a crise de 

hegemonia na atualidade brasileira. 


