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Resumo: O artigo tem como objetivo apresentar possíveis sentidos de significação da 

formação do trabalhador da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos Institutos Federais 

(IF’s) de Goiás a partir dos Seminários Diálogos Proeja no período de 2008 a 2014. Trata-se 

de uma pesquisa qualitativa e explicativa que toma a Análise de Discurso como referencial 

teórico metodológico. Foram identificadas três temáticas relevantes entre os IF’s e a EJA que 

influenciam os sentidos da formação do trabalhador: formação integrada, qualidade de 

formação e o espaço-lugar da EJA nos IF’s. O estudo demonstrou a presença de dois 

discursos em disputa, um discurso formal-autoritário presente na posição dos sujeitos e das 

instituições em relação à EJA, caracterizado pela dimensão parafrásica da linguagem e, um 

discurso crítico-polêmico, presente no Documento-Base do Proeja e em muitas vozes de 

interlocutores dos Diálogos, caracterizado pela dimensão polissêmica da linguagem. Os 

resultados apontaram que a presença da EJA nos IF’s tem grande potencial discursivo como 

produtora de sentidos tanto para a instituição quanto para a modalidade, no entanto, trata-se 

de um jogo de forças em aberto no qual as futuras condições de produção de sentidos serão 

determinantes para a prevalência do discurso autoritário ou polêmico. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos dez anos a educação profissional no Brasil vivenciou uma retomada de 

crescimento e importância para as políticas de desenvolvimento social e econômico do país. A 

promulgação do Decreto n. 5.154, de 23 de julho de 2004, retomando a possibilidade da 

formação integrada – Educação Profissional (EP) com a Educação Básica (EB) –, o Decreto 

n. 5.840, de 13 de julho de 2006, criando o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(Proeja), e a Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que criou e instituiu os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s), significaram a retomada da expansão da 

oferta de EP pública, gratuita e de qualidade para a formação do trabalhador brasileiro numa 

perspectiva progressista popular em resistência à mera instrumentalização da educação para 

preparação de mão de obra para o mercado de trabalho, decorrente das políticas neoliberais 

que se instalaram, especialmente, a partir da década de 1990 (PEREIRA, 2012). 



Nesse contexto, os IF’s se tornaram o principal espaço público de execução dessa 

política de expansão da educação profissional, que não tratou apenas do aumento da oferta de 

vagas e matrículas, mas da retomada de concepções críticas ao sistema capitalista de produção 

como possibilidade de instaurar um modelo de formação profissional que valorizasse o 

trabalho como princípio educativo e o ser humano trabalhador como sujeito ativo na 

construção de sua sociedade. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2012) 

Com a criação do Proeja, a EJA foi inserida nos IF’s obrigando-lhes repensar sua 

própria organização institucional para o atendimento desta modalidade. Entre pesquisas 

diagnósticas para identificação das demandas formativas locais e regionais, planejamento de 

projetos pedagógicos institucionais próprios para a EJA, organização de estrutura física para 

oferta de novos cursos e contratação e capacitação de docentes para atendimento deste 

público, os IF’s passaram a atuar na modalidade tendo que ofertar inicialmente 10% de suas 

vagas para o público de jovens e adultos trabalhadores da EJA (BRASIL, 2006). 

Entretanto, esta atuação dos IF’s na EJA vem sendo marcada por conflitos, limites e 

contradições. Castro (2011) e Vitorette (2014) destacam que as antigas Escolas Técnicas e 

Agrotécnicas Federais (ETF e EAF) e os Centros Federais de Educação Tecnológica 

(Cefet’s), não tinham experiência com o atendimento sistemático do público da EJA e, que, 

apesar do discurso de excelência na qualidade de ensino, a inserção da EJA no seu interior foi 

objeto de resistência, provavelmente, pelas características de um público que poderia se tornar 

uma ameaça à manutenção da excelência.  

Oliveira, Pinto e Ferreira (2012) relatam experiências esparsas de oferta de cursos de 

nível básico para o público de jovens e adultos na Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT), ainda no contexto do revogado Decreto n. 2.208, de 17 de abril de 1997, 

que estabelecia a separação curricular entre a educação básica e a educação profissional, não 

permitindo à Rede Federal de EPT o acesso a condições objetivas de atendimento ao público 

trabalhador. Praticou-se um atendimento difuso e assistemático da EJA no interior da Rede 

Federal. Uma espécie de assistencialismo que rememora as práticas iniciais das Escolas de 

Aprendizes e Artífices do início do século XX, cujo objetivo era atender aos “desvalidos da 

sorte” para evitar a vadiagem e a malandragem social. (MANFREDI, 2002) 

Machado e Oliveira (2010), por sua vez, destacam que apesar dos indicadores 

quantitativos educacionais demonstrarem a relevância da integração entre EJA e EP 

considerando o alto número de sujeitos acima de 18 anos demandantes de escolarização 

básica, esta integração e sua implementação nos IF’s revelam a existência de forças em 



disputa, entre aqueles que defendem a integração e os que a resistem, no contexto das 

instituições e da construção das políticas públicas educacionais. 

A integração entre EJA e EP não é tarefa fácil e de curto prazo, pois essas duas 

modalidades de educação se constituíram, em geral, como realidades e campos 

distintos no âmbito da educação escolar brasileira, embora lidassem com um 

segmento social em particular: os que vivem do trabalho e que se veem, 

crescentemente, excluídos do mercado de trabalho, dado ao desemprego estrutural e 

às crescentes exigências de qualificação. (MACHADO; OLIVEIRA, 2010, p. 7) 

 

Tendo em vista esse complexo fenômeno de integração das modalidades e de sua 

inserção nos IF’s, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 

Educação (Setec/MEC) instituiu, entre 2006 e 2011, uma série de ações indutoras para 

consolidação do Proeja como política pública e sua oferta contínua: o edital Proeja-

Capes/Setec n.03/2006 para a promoção de pesquisas e construção de conhecimentos sobre 

este novo campo epistemológico (CAPES, 2006); convênios com os estados interessados na 

implantação do Proeja em seus sistemas de ensino; oferta de cursos de pós-graduação lato 

sensu Proeja para os docentes das redes federais, estaduais e municipais de ensino; a 

elaboração dos documentos referenciais do Proeja, os denominados Documentos-Base 

(BRASIL, 2007); Projeto de Inserção Contributiva da Setec/MEC para atendimento das 

instituições que apresentavam mais de 30% de evasão; projeto de assistência estudantil aos 

alunos do Proeja da Rede Federal com a concessão de bolsas de auxílio no valor de R$ 100,00 

(cem reais) mensais; e, a realização dos Seminários Diálogos Proeja. (BRASIL, 2016) 

No caso dos IF’s de Goiás – Instituto Federal de Goiás e Instituto Federal Goiano – 

foram realizadas quatro edições dos Seminários Diálogos Proeja, entre os anos de 2008 e 

2014. A primeira edição do evento foi promovida pela Setec/MEC em parceria com a UFG, 

CAPES e o IFG, à época Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet-GO), além de 

contar com a participação da Universidade de Brasília (UnB) e o Departamento de Educação 

da Universidade Católica de Goiás (DE/UCG), atualmente Pontifícia Universidade Católica 

(PUC Goiás). Reuniram-se pesquisadores do campo da educação, gestores, docentes, 

servidores técnicos administrativos e discentes das instituições com objetivo principal de 

refletir e apontar diretrizes para a integração entre a EJA e a EP. (SEMINÁRIO…, 2008)  

Naquele momento as principais preocupações do evento giraram em torno das 

questões relativas ao direito à educação do público da EJA, da luta pela consolidação do 

programa como política pública e da concepção de formação integrada e sua implantação nas 

instituições. Segundo Jane Paiva (apud SEMINÁRIO…, 2008), uma das conferencistas no 

primeiro Diálogos, o Proeja avança no enraizamento de outra cultura, na relação com 



instituições que antes não dialogavam com seu público e como espaço de produção de 

conhecimento. Tudo isso implica pensar os meios de sua efetivação, tais como: práticas 

pedagógicas, organização da oferta dos cursos, processos de aprendizagem dos sujeitos e 

currículo, de maneira que estes elementos contribuam para o Proeja fazer, na prática a 

educação como direito. 

Os Diálogos de 2010, 2013 e 2014 contaram com uma novidade: a equipe do Projeto 

Observatório da Educação1 (OBEDUC) da FE/UFG em parceria com o Fórum Goiano de 

EJA, o IFG, o IFGoiano e a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME), passaram a 

realizar o evento com o suporte videográfico, ou seja, os eventos foram filmados e o material 

arquivado para posterior tratamento dos dados. Trata-se de aproximadamente vinte e três 

horas de evento, entre palestras, mesas redondas, diálogos e apresentações artístico-culturais. 

Esse material foi transcrito e disponibilizado no site do Fórum Goiano de EJA2 e se tornou o 

principal objeto de estudo desta pesquisa que procurou compreender quais os sentidos são 

construídos em torno da formação do trabalhador no Proeja nos IF’s de Goiás, além disso, os 

dados têm propiciado a outros pesquisadores a análise de seu conteúdo para corroborar o novo 

campo epistemológico do conhecimento que é a integração entre EJA e EP (PAIVA, 2012). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa e explicativa (GIL, 2002) que procura 

compreender o fenômeno da integração entre EJA e EP nos IF’s de Goiás a partir da relação 

que estes constroem entre si na constituição do Proeja e nos sentidos que são atribuídos ao 

programa no âmbito dos Seminários Diálogos Proeja tendo a Análise de Discurso (AD) como 

instrumento teórico e metodológico para leitura e compreensão dos dados coletados. 

Para obtenção dos dados necessários às análises que se seguiram foi necessário, 

primeiramente, localizar todo o material disponível sobre o evento. Este material foi 

encontrado em arquivos pessoais de profissionais dos IF’s que constituíram as comissões 

organizadoras dos eventos e no arquivo do OBEDUC guardado no Núcleo de Estudo e 

                                                             
1 Projeto de pesquisa interinstitucional reunindo a UFG, UnB e UFES, financiado pela CAPES, intitulado 

“Desafios da Educação de Jovens Adultos integrada à Educação Profissional: identidades dos sujeitos, currículo 

integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais”, sob a coordenação da Prof.ª Dr.ª Maria Margarida 

Machado com início em 09 de dezembro de 2012 e duração de 48 meses. Dentre seus objetivos específicos 

encontra-se: “Estabelecer diálogos entre a comunidade acadêmica, gestores das políticas nacionais e locais de 

educação e os diversos atores envolvidos no acompanhamento das políticas públicas, em específico, os Fóruns 

de EJA.” (CAPES, 2012, p. 7) 
2 As transcrições podem ser acessadas na página do Fórum Goiano de EJA a seguir: 

<http://forumeja.org.br/go/node/1600>. 



Documentação Educação, Sociedade e Cultura (NEDESC) da FE/UFG. Depois, o material 

localizado foi inventariado, os quais se distinguiam em: apresentações em PowerPoint, 

documentos de textos em Word, documentos em PDF, planilhas do Excel, imagens em 

formatos variados, 70 vídeos em tamanhos distintos somando aproximadamente 23 horas de 

gravações. Enquanto os documentos escritos e imagéticos passariam por uma análise 

interpretativa (SEVERINO, 2002), os vídeos imprimiam o desafio da escuta e transcrição para 

a efetivação de uma análise na perspectiva da análise de discurso (AD) segundo Orlandi 

(2001, 2009). As transcrições possibilitaram a leitura e os recortes das falas em forma de 

texto, de modo que tanto o aspecto oral quanto o textual se complementaram como 

materialidade do discurso passível de análise para compreensão dos sentidos que se 

significam na formação do trabalhador. 

Nesse ponto, a AD foi utilizada como ciência da linguagem de aporte teórico capaz 

de oferecer importantes elementos para a compreensão dos sentidos que se constituíram em 

torno do tema da formação do trabalhador no âmbito dos IF’s de Goiás por meio dos 

Diálogos. Os textos foram analisados numa perspectiva discursiva como materialidade do 

discurso e não como estrutura literal (ORLANDI, 2001). Além disso, conceitos como 

paráfrase e polissemia, e a tipologia dos discursos autoritário e polêmico (ORLANDI, 2001), 

foram basilares para a leitura que se empreendeu da fala dos diversos interlocutores que 

participaram e construíram os Diálogos Proeja. 

Para Orlandi (2009), a paráfrase é a estabilização da memória, do dizível, quando se 

diz, ainda que de modo diferente, sempre a mesma coisa. A polissemia é a ruptura, o 

equívoco, com o estabelecido. “E é nesse jogo entre paráfrase e polissemia, entre o mesmo e o 

diferente, entre o já-dito e o a se dizer que os sujeitos e os sentidos se movimentam, fazem 

seus percursos, (se) significam.” (p. 36) Nesse sentido, o discurso autoritário é aquele que 

reforça a manutenção de determinados sentidos considerados, numa dada realidade histórica e 

social, como legítimos, e o discurso polêmico aquele que discorda dos sentidos “dados” e 

provoca a possibilidade do surgimento de novos discursos (ORLANDI, 2001). 

Considerando que um dos pilares teóricos da AD é o materialismo histórico dialético, 

os resultados que se apresentaram a esta pesquisa são fruto de um processo de leitura 

mediatizada por estas teorias, por meio das quais o pesquisador procurou construir uma 

atitude metodológica, a de ler/ouvir os Diálogos na sua relação com a ideologia, a história e as 

contradições que tecem a totalidade deste fenômeno. Totalidade esta impossível de ser 

alcançada pelo sujeito, mas também impossível de ser ignorada enquanto fato-movimento que 

constitui a própria historicidade. É nesse ponto que a crítica de Marx (1998) ao capitalismo e 



ao trabalho alienando nos desdobramentos de sua teoria para estudiosos do campo da 

educação, como Frigotto (2010), se tornaram expressamente relevantes, pois 

 

O pressuposto fundamental da análise materialista histórica é de que os fatos sociais 

não são descolados de uma materialidade objetiva e subjetiva e, portanto, a 

construção do conhecimento histórico implica o esforço de abstração e teorização 

do movimento dialético (conflitante, contraditório, mediado) da realidade. Trata-se 

de um esforço de ir à raiz das determinações múltiplas e diversas (nem todas 

igualmente importantes) que constituem determinado fenômeno. Apreender as 

determinações do núcleo fundamental de um fenômeno, sem o que este fenômeno 

não se constituiria, é o exercício por excelência da teorização histórica de ascender 

do empírico – contextualizado, particularizado e, de início, para o pensamento, 

caótico – ao concreto pensado ou conhecimento. Conhecimento que, pode ser 

histórico e complexo e por limites do sujeito que conhece, é sempre relativo. 

(FRIGOTTO, 2010, p. 19-20, grifos do autor) 

 

Desta forma, combinar a AD com o materialismo histórico dialético para 

compreender os Diálogos Proeja e os sentidos da formação do trabalhador da EJA no interior 

dos IF’s de Goiás possibilitou a valorização dos conceitos de trabalho, sujeito, história, 

ideologia e contradição como categorias fundantes que foram observadas no campo da 

linguagem para problematizar o tema em questão, visto que os fatos educacionais e sociais 

observados estão inextricavelmente relacionados a condicionamentos históricos, sociais e 

ideológicos, constituindo de forma complexa a teia de sentidos possíveis à formação do 

trabalhador. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando o discurso como um elemento essencial da linguagem por meio do 

qual são produzidos os sentidos que significam o modo de ser, pensar e agir do ser humano 

em relação a si, aos outros e à própria sociedade, bem como a necessidade que ele tem se de 

materializar enquanto trabalho simbólico nos variados tipos de textos (oral, escrito, imagético, 

etc.), pode-se afirmar que os discursos que envolvem a relação dos IF’s de Goiás com a EJA 

quanto à formação do trabalhador estão materializados em documentos legais, institucionais e 

na prática pedagógica dos sujeitos que fazem o Proeja, neste caso, tomou-se os Diálogos 

como principal lócus de materialidade desses discursos. 

O que se observa nos documentos legais e institucionais, tais como: o decreto de 

criação do Proeja, o Documento-Base, a lei de criação dos IF’s e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional do IFG 2012-2016 (INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS, 2013), é a tentativa de 

instituir a EJA como política pública e prática pedagógica no âmbito dos IF’s de modo que a 



formação do trabalhador seja contemplada por estas instituições para sua emancipação cidadã 

e profissional. Trata-se de um discurso oficial, que apesar da intencionalidade de consolidação 

da EJA integrada à EP, quando cotejado com os Diálogos, se revela permeado por uma série 

de formações discursivas que tendem à manutenção de velhos sentidos e posturas que não 

ratificam a intenção expressa de consolidar a presença da EJA em seu interior. 

Por exemplo, determina-se a oferta de vagas a um mínimo de 10% do total de 

matrículas do ensino básico (BRASIL, 2006), porém ao criar-se os IF’s, a lei que ratifica a 

presença da EJA em seu interior exclui o quantitativo dos 10% (BRASIL, 2008), permitindo 

uma oferta independente de qualquer indicador numérico, o que na prática observada nos 

Diálogos tem significado o mínimo atendimento à classe trabalhadora, com a dificuldade de 

preencher todas as vagas na formação dos cursos, além de um alto índice de interrupção do 

curso pelos educandos e com baixo índice de conclusão, inclusive, com a diminuição da 

oferta de vagas e extinção de alguns cursos, mesmo que outros tenham sido criados, e 

previstos no PDI do IFG (INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS, 2013). 

Portanto, se por um lado, o discurso oficial expresso na literalidade das leis tende a 

enaltecer a EJA no interior dos IF’s, o mesmo não é verificado na fala dos interlocutores dos 

Diálogos, em que se percebe a preocupação de docentes e discentes quanto à oferta de novos 

cursos, ao preenchimento das vagas e ao grande número de alunos e alunas que interrompem 

suas matrículas. Tomando a tipologia dos discursos autoritário e polêmico de Orlandi (2001), 

é possível observar a existência de um discurso formal que se caracteriza como autoritário 

cujo objetivo é a manutenção parafrásica da linguagem pela afirmação de sentidos já 

constituídos historicamente e, de outro lado, um discurso crítico que se caracteriza como 

polêmico, visto que objetiva questionar os sentidos “dados” e criar novos caminhos e 

possibilidades para a presença da EJA no interior dos IF’s. 

Diante disso, um dos primeiros resultados observados está relacionado à questão da 

formação integrada. Há um discurso legal que estabelece a formação integrada como 

possibilidade para o campo da educação profissional. Esse discurso está presente no Decreto 

n. 5.154/2004 e foi ratificado pela Lei n. 11.741/2008. No caso do Proeja, o que era 

possibilidade se transforma em objetivo principal do programa (BRASIL, 2007) e, no caso 

dos IF’s, se torna uma prioridade a oferta de cursos integrados (BRASIL, 2008). Esse 

discurso legal vai se constituindo como um discurso formal à medida que documentos e 

regulamentos no âmbito da administração interna dos IF’s constituem a formação integrada 

como um princípio pedagógico norteador da instituição, como observado no PDI 2012-2016 

do IFG: 



 

No PPI e na prática educativa, postula-se a defesa da formação omnilateral, ou seja, 

verdadeiramente integral do ser humano, pressupondo, portanto, estabelecer nos 

currículos e na prática político-pedagógica da Instituição a articulação entre 

educação, cultura, arte, ciência e tecnologia, nos enunciados teóricos, 

metodológicos, políticos e pedagógicos da ação educativa institucional. 

(INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS, 2013, p. 26) 

 

Esta formação omnilateral pode ser entendida aqui como formação integrada no seu 

sentido mais amplo, porque postula a partir da integração dos conhecimentos gerais com os 

conhecimentos técnicos e profissionais a formação integral do ser humano, valores estes que 

devem ser pretensamente ratificados nos projetos político-pedagógicos institucionais (PPI) 

dos cursos e na prática educativa. 

Entretanto, ao observar os Diálogos, percebe-se o surgimento de um discurso crítico 

com relação, não ao conceito de formação integrada em si, mas à sua possibilidade de 

implementação prática. Nos Diálogos de 2014, os gestores do IFG afirmam que houve um 

avanço do programa para sua consolidação como política pública com a mudança na 

nomenclatura de Proeja para EJA. Entretanto, apesar desta mudança de nomenclatura, entre 

professores e professoras emerge um discurso crítico que afirma a necessidade desse tipo de 

formalização se estender para a prática pela necessidade, também, de “institucionalização das 

reuniões para planejamento pedagógico, que viabilizem ações pedagógicas interdisciplinares, 

aulas compartilhadas, garantindo a execução do currículo integrado.” – Carta 

(TRANSCRIÇÃO DIÁLOGOS EJA 2014, 2016, p. 218) 

Isso demonstra que, há de um lado a construção de um discurso formal, 

especialmente emitido pelos sujeitos que ocupam cargos de gestão – numa perspectiva de AD 

a situação do sujeito, o contexto que ele ocupa ou em que ele está, é um dos elementos 

constitutivos do discurso (ORLANDI, 2009) que determina o tipo de discurso e os sentidos 

que se pretendem significar – neste caso, a posição de gestor ou gestora, obviamente, tende a 

reforçar este discurso formal, que geralmente defende as ações institucionais no âmbito da 

gestão. De outro lado, há a construção de um discurso crítico, emitido por professores e 

professoras, que alegam que a mera institucionalização via mudança de nomenclatura não 

muda a realidade prática e educativa sendo necessário que esta institucionalização, entendida 

aqui como apoio institucional às ações educativas, vá além, alcançando as práticas 

pedagógicas diretamente ligadas ao trabalho da modalidade. 

Outro elemento significado que aparece nos Diálogos e que toca essa questão da 

formação integrada é quanto à concepção e implementação do currículo integrado. Parece 



haver no interior dos IF’s uma dificuldade de compreender o currículo integrado e suas 

implicações. A fala de um pesquisador do IF Farroupilha nos Diálogos de 2014 é 

significativa, pois evidencia a amplitude do problema no interior dos IF’s, não apenas em 

Goiás, mas em outras regiões do país. 

 

Eu tenho dito que… éh… não é uma estratégia metodológica… não é um jeitinho de 

fazer a junção entre a educação das disciplinas ditas propedêuticas ou das do ensino 

básico juntando com disciplinas da educação técnica ou da formação técnica. […] 

currículo integrado na sua origem não é isso […] eu participo de um grupo de 

pesquisa que nós… e eu fiz questão de continuar participando deste grupo de 

pesquisa… porque… éh… lá as pessoas falam o tempo inteiro… éh éh… parece 

que… eles criaram o grupo de pesquisa currículo integrado… me convidaram para 

participar… e… eles parecem que passou… a meio que fazer mal pra eles falar 

currículo integrado, então, eles falam integração curricular… ãh!?... [risos no 

auditório]… sabe por que eles falam integração curricular e não currículo integrado? 

Porque currículo integrado tem uma conotação política… praqueles que 

entendem um pouquinho… e integração curricular tem uma conotação de 

professores… né!... integração curricular tem aquela conotação de professores […] 

que é o professor tentando um jeito, montando uma tática pra poder juntar essas 

coisas que alguém manda juntar… eh!... portanto, não xinga o professor, né?! […] 

Então, me parece assim que até dentro de um grupo de pesquisa as pessoas não 

querem encarar o fato de que currículo integrado tem origem e tem compromisso e 

currículo integrado tem origem na tradição socialista… né!... é preciso que se 

diga… currículo integrado é… tem… suas raízes na pedagogia socialista. Currículo 

integrado tem suas origens na ideia de transformação radical da sociedade. – 

Pesquisador IF Farroupilha (TRANSCRIÇÃO DIÁLOGOS EJA 2014, 2016, p. 33, 

grifo nosso) 
 

Isso demonstra que a materialização da formação integrada através de um currículo 

integrado para a formação do trabalhador está longe do consenso conceitual e didático-

metodológico no interior dos IF’s. Os documentos oficiais preconizam o currículo integrado 

(BRASIL, 2007; INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS, 2013), mas o fazem numa dimensão 

discursiva formal. Os Diálogos, por sua vez, demonstram todas as implicações envolvidas em 

sua implementação, que envolve além de questões pedagógicas, questões políticas críticas, 

como o reconhecimento de que afirmar a formação integrada mediante o currículo integrado é 

assumir uma posição, senão socialista, no mínimo anticapitalista. 

Portanto, os Diálogos evidenciam que há uma dificuldade de trabalhar com a 

formação integrada, que vai desde as questões conceituais – o que é – passando por questões 

políticas – pra quem é – até chegar nas questões pedagógicas – o como é. No caso da EJA, 

essas questões ganham proporções ainda mais relevantes uma vez que se aplicam a um 

público trabalhador, em sua grande maioria já inserida no mercado de trabalho, e que tem um 

histórico de exclusão social e econômica que procura superar por meio da qualificação 

profissional. 



Um segundo resultado diz respeito à questão da qualidade da formação cidadã e 

profissional do trabalhador e estudante da EJA. Tanto do documento base do Proeja 

(BRASIL, 2007) quanto o PDI do IFG (INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS, 2013) 

enfatizam a necessidade de que a formação integrada seja de qualidade. No caso do 

documento base entende-se a qualidade como a oferta de cursos que atendam a uma formação 

geral ampla integrada com a formação profissional capaz de formar o cidadão-profissional 

para além da mera necessidade de mão de obra para o mercado. E, no caso do IFG, fala-se em 

qualidade social e acadêmica do processo de formação que estimule “a geração de trabalho e 

renda e à emancipação do cidadão, na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local 

e regional.” (INSTITUTO…, 2013, p. 12) Em que pese as diferentes nuances que os referidos 

documentos apresentam em relação à qualidade da formação dos sujeitos da EJA, ambos 

concordam que esta formação tem que ser de qualidade. 

Nos Diálogos, dois aspectos emergem dos sujeitos da EJA em relação à questão da 

qualidade da sua formação: eles anseiam por uma formação de qualidade e reconhecem que as 

instituições federais em que estudam são lugares em que esta qualidade do ensino está 

presente. 

Quanto ao primeiro aspecto, observe o depoimento de duas alunas distintas: 

 

E a gente, a gente tá aqui realmente pra aprender, e a gente quer sair daqui não só 

com o diploma na mão, mas com a capacidade de você chegar numa empresa ter 

orgulho de você saber que a pessoa pode confiar em você, que você tá exercitando 

aquela [?] determinada função e que você foi capacitado, que você sabe fazer aquilo. 

– Aluna A Proeja IFG (TRANSCRIÇÃO DIÁLOGOS PROEJA 2013, 2016, p. 86) 

 

[…] nesse intervalo antes de voltar a estudar eu cheguei a me matricular num curso 

numa escola estadual, EJA, e eu vi que… você faz se você quiser… né… ah, não, 

isso cê aprende, aprendeu bem, se não aprendeu tudo bem, deixa pra lá, o importante 

é que você passe no final do ano. E não é assim que eu quero, né! Eu não quero sair 

dali simplesmente com um certificado de conclusão do ensino médio. Eu quero sair 

dali preparado para o mercado de trabalho, que foi pra isso que eu voltei. Eu não 

voltei pra estudar pra fazer gracinha, pra falar, só pra mostrar que eu tenho o ensino 

médio. Eu voltei a estudar porque eu preciso de capacitação, não é! Eu quero… éh… 

chegar em qualquer lugar e ser visto como igual. Não diferente, aluno de EJA… ah, 

não, aquela ali fez o EJA, né!... então é diferente de quem fez o ensino regular… 

não, eu quero ter aprendido da mesma maneira, né! – Aluna B Proeja IFG 

(TRANSCRIÇÃO DIÁLOGOS EJA 2014, 2016, p. 64) 

 

Ambas afirmam o desejo de uma aprendizagem efetiva e demonstram a consciência 

de que o simples fato de obterem um diploma ou certificado não é garantia de que obtiveram 

o conhecimento necessário para sua inserção no mundo do trabalho. Aspiram uma capacitação 

que seja reconhecida e que lhes propicie oportunidades. Se há ainda, como afirma Machado 



(2011), uma cultura que toma a EJA como aligeiramento e suplência que precisa ser superada, 

pode-se afirmar que quando integrada à EP esta modalidade parece provocar nos sujeitos a 

consciência de que os conhecimentos técnicos e tecnológicos não bastam no “papel”, mas 

precisam se materializar em domínio efetivo de determinada qualificação profissional. 

Entretanto, apesar do discurso da qualidade expresso nos documentos oficiais e 

ratificado pelos sujeitos da EJA, os Diálogos demonstram que há entre professores e 

professoras a presença de discursos contraditórios, pois ao mesmo tempo em que se advoga a 

questão da qualidade não se acredita que ela possa se dar de fato. Observe a fala de uma 

professora do IFG nos Diálogos de 2010: “alguns mitos que a gente escuta dentro da própria 

Instituição e um deles, que tá entre o corpo docente, e também entre o mundo em que a gente 

vive, é que, pra dar aula pra Educação de Jovens e Adultos eu tenho que baixar o nível 

daquilo que eu tenho que ensinar.” – Professora A IFG (TRANSCRIÇÃO DIÁLOGOS 

PROEJA 2010, 2016, p. 22) 

Trata-se de uma crença presente na cultura escolar e social, a crença de que a EJA é 

aligeiramento e barateamento do processo de formação. Ainda que se esteja trabalhando para 

constituir novas condições de oferta e de formação, numa perspectiva de AD, esse fenômeno 

pode ser identificado como um interdiscurso, compreendendo-o como um efeito da memória 

discursiva, ou seja, tudo o que se diz vem carregado de uma memória, de um antes que já 

aconteceu e que marca definitivamente o que se diz no presente (ORLANDI, 2009). 

Portanto, a memória discursiva, o interdiscurso, que demarca a relação da EJA com 

os IF’s é resultado da história de um continuum de descaso e omissão do estado brasileiro 

com a educação de jovens e adultos marginalizados do sistema de ensino formal, de modo que 

ações como a do antigo ensino supletivo, que ficaram marcadas na memória social como um 

ensino de baixa qualidade, são revividas no discurso dos professores como um obstáculo para 

efetivar uma formação de qualidade. 

Um terceiro resultado relaciona-se ao problema do espaço lugar dos sujeitos e da 

modalidade EJA no interior dos IF’s. O documento base estabelece a inserção orgânica da 

EJA integrada à EP nos sistemas de ensino como um princípio norteador para a consolidação 

do programa como política pública de contínuo atendimento (BRASIL, 2007). 

Aparentemente, esta inserção está prevista no PDI do IFG quando assume a EJA como parte 

integrante da oferta de, no mínimo, 50% de vagas para o ensino médio integrado 

(INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS, 2013). 

Os Diálogos demonstram que esta inserção ainda está longe de ser “orgânica”, pois 

há preconceitos e discriminação para com os sujeitos e a modalidade de EJA no interior dos 



IF’s. Alguns fatos chamam a atenção, como o relato da professora abaixo que revela o 

conflito de outros cursos com a EJA em torno de um laboratório de informática: 

 

Aí é eles trabalhando lá no laboratório [referindo-se à fotografia]. Esse laboratório 

era um dos melhores da época e tinha… e era pra EJA, né, que era muito disputado 

nessa instituição e muitos reclamavam por que que os jovens e adultos tinham que tá 

com laboratório dessa qualidade sendo que outros cursos como Engenharia não tinha 

esse laboratório. Isso deu muito trabalho pra gente. – Professora B IFG 

(TRANSCRIÇÃO DIÁLOGOS EJA 2014, 2016, p. 194) 

 

Observou-se também a resistência e o preconceito da gestão. No relato de outra 

professora, da área de Artes, é apontado o dilema entre o que deve ser, ou não, ensinado para 

os sujeitos da EJA: 

 

E aí… éh… dentro desse trabalho que eu desenvolvi é uma coisa que as pessoas tem 

certo preconceito que é arte contemporânea para os jovens e adultos, que é algo que 

parece impensável pra quem trabalha com Arte. Vamos trabalhar só as obras 

consagradas que eles vão entender! Como se os jovens e adultos não pudessem 

compreender as coisas. Então, muitas vezes alguns professores, às vezes o próprio 

pensamento da gestão toma os alunos como pessoas incapazes. E acho que se a 

gente partir desse princípio a gente não chega a lugar algum. – Professora C IFG 

(TRANSCRIÇÃO DIÁLOGOS PROEJA 2013, 2016, p. 42, grifo nosso) 

 

Novamente, pode-se afirmar aqui o efeito da memória discursiva (ORLANDI, 2009) 

atuando de modo a determinar certos “pré-conceitos” quanto à capacidade de aprendizagem 

dos sujeitos da EJA, consequentemente, quanto ao espaço que estes ocupam no interior das 

instituições. 

Há um choque de memórias discursivas, pois de um lado, existe a memória de um IF 

como instituição de excelência cuja qualidade do processo de formação fora reconhecido 

socialmente (CASTRO, 2011; FARTES, 2008; VITORETTE, 2014) e, de outro lado, uma 

modalidade de educação cuja memória carrega consiga as marcas da descontinuidade 

(MACHADO, 2011), da exclusão social e da marginalidade educacional. 

Estes elementos estabelecem obstáculos para a inserção orgânica da EJA nos IF’s e 

corroboram para a manutenção de um discurso formal autoritário que, efetivamente, tanto 

nega o espaço lugar da modalidade quanto cria condições simbólicas de exclusão, pela 

manutenção de um discurso de inferioridade dos sujeitos e da modalidade de EJA. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



Em suma, observou-se através dos Diálogos Proeja que os sentidos da formação do 

trabalhador pela inserção da EJA nos IF’s de Goiás estão permeados de discursos conflitantes 

e de sentidos em disputa. A presença de um discurso autoritário, na perspectiva da AD, é 

perceptível na posição que os sujeitos assumem formalmente dentro das instituições, em 

particular, quando a situação envolve os cargos de gestão, cuja função está intimamente 

relacionada às normas e regulamentos que legitimam o discurso administrativo. Neste ponto, 

a EJA é admitida como direito público a ser ofertada e mantida pelos IF’s, inclusive com a 

modificação da nomenclatura de programa – Proeja – para o de modalidade – EJA, o que 

constitui uma ação formal das instituições no exercício de sua posição. Entretanto, nos 

Diálogos, outros sujeitos – professores/professoras e alunos/alunas – emitem discursos 

críticos com relação à inserção da EJA dos IF’s. Tais discursos denunciam a dificuldade de 

implementação do conceito de formação integrada, da qualidade de formação desses sujeitos e 

o problema do espaço lugar da EJA no interior dos IF’s. Trata-se de um discurso polêmico 

que questiona a forma como a EJA é administrada e mantida, mas que ao mesmo tempo 

cultiva, na voz de alguns interlocutores, a utopia da emancipação do cidadão-profissional, o 

trabalhador estudante da EJA formado dentro dos IF’s de Goiás. 
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