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RESUMO 

ABREU JÚNIOR, Jupter Martins de. Os processos de acesso e permanência nos cursos 

PROEJA do IFRJ: entre percalços, demandas e potencialidades. 2017. 200 f. Tese (Doutorado 

em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2017. 

A educação como direito de todos, instituída pela Constituição Federal de 1988, e a existência 

da educação de jovens e adultos (EJA) como modalidade proposta para atender sujeitos com 

características específicas, não são suficientes para promover mudanças no histórico do 

acesso desse público à educação de qualidade. A partir desse contexto, o presente trabalho 

pretende compreender os fatores que dificultam ou favorecem o acesso e a permanência dos 

estudantes nos cursos do Programa PROEJA do IFRJ, a partir da recontextualização da 

política na prática, sob a influência dos textos de diretrizes e de estratégias políticas 

relacionadas ao Programa. Os impedimentos e motivações que impactam o acesso e a 

permanência dos estudantes foram identificados por meio de indicadores estabelecidos e da 

concepção de gestores, professores e estudantes envolvidos com o PROEJA. Estas 

informações — obtidas por meio de metodologia quanti=>quali em questionários, entrevistas 

e grupos focais — ajudaram a destacar as experiências vivenciadas ao longo do período de 

desenvolvimento do Programa no IFRJ. O embasamento teórico sustentou-se nos estudos de 

Stephen Ball, no que é denominado abordagem do ciclo de políticas; e de Basil Bernstein; 

complementando essa base com Carmo e Reis; autores que tomam como referência as 

discussões sobre acesso e permanência, além de outros que estudam o PROEJA, a educação 

profissional e a EJA, tendo como princípio a perspectiva do direito à educação para todos, no 

âmbito das políticas públicas educacionais. Verificou-se que as estratégias de favorecimento 

dos processos de acesso e permanência precisam superar as culturas já estabelecidas na 

Instituição, visando fomentar compreensões que induzam a novas práticas. Aponta-se para a 

necessidade de um ambiente escolar que valorize não apenas a dimensão cognitiva dos jovens 

e adultos trabalhadores, mas também as experiências de vida e profissional dos estudantes, 

potencializando o reconhecimento social desses sujeitos. 

Palavras chave: PROEJA. Acesso. Permanência. IFRJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Education as a right of all, established in the Federal Constitution of 1988, and the 

consolidation of Youth and Adult Education (EJA) as a modality meant to attend individuals 

with specific characteristics, are not satisfactory to promote changes in the history of this 

public's access to quality education, in order to guarantee schooling not acquired during 

childhood. The present research aimed at comprehending the factors that hindered or favored 

the access and permanence of the young and adult students who returned to school, to join 

courses of the PROEJA Program of the IFRJ. This investigation recontextualizes politics in 

practice, under the influence of texts which present the guidelines and the policy strategies 

correlated to the Federal Program. The impediments and motivations that impacted the 

students' access and permanence were identified by means of indicators established for this 

purpose as well as the perception of managers, teachers and students involved with the 

PROEJA. This information - obtained via quantitative and qualitative methodologies in 

questionnaires, interviews and focus groups in the four IFRJ campuses that offer the Program 

- helped to highlight the experiences underwent during the program's development period. 

The theoretical foundation of the research was based on the studies of Stephen Ball, in the so-

called Approach of the Policy Cycle; in Basil Bernstein's concepts; complemented by Carmo 

and Reis, who brought empirical contributions and theorized about the significances involved 

in the access and permanence at school for young and adult students. Other researchers who 

have investigated the PROEJA, professional education as a whole and the EJA, based on the 

perspective of the right to Education for all, within the scope of public educational policies, 

were also relevant references for this work. It was found that strategies to favor processes of 

access and permanence were not satisfactory to overcome cultures already established in the 

IFRJ, however they have fostered understandings which have led to novel practices. The 

research has pointed out the need for a school environment which values not merely the 

cognitive dimension of young and adult workers - the program's favored public - but likewise 

their life and professional experiences, enhancing the social recognition that these individuals 

pursue in returning to school. 

 

Keywords: PROEJA. Access. Permanence. IFRJ. 
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INTRODUÇÃO 

A educação de jovens e adultos (EJA) no Brasil vem de uma trajetória histórica em 

que predominam iniciativas individuais ou de grupos isolados, em que poucas vezes o Estado 

assumiu a área como política pública, fato que vem acarretando uma série de 

descontinuidades, contradições e descaso dos órgãos responsáveis, mesmo quando a educação 

passa a ser direito constitucional para todos. Ao longo de décadas, várias propostas foram 

realizadas tendo como propósito a elevação do nível de escolaridade de grande parcela da 

população, considerada excluída do direito. Porém, estas propostas nunca conseguiram atingir 

as metas estabelecidas. 

Nesse contexto histórico, também podem ser verificados a necessidade e o anseio do 

público dessa modalidade em relação ao trabalho e à qualificação profissional. É nessa 

conjuntura que se insere o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), instituído no 

ano de 2006, em âmbito federal, pelo Decreto n. 5.840 (BRASIL, 2006). 

O PROEJA tem como diretriz a formação inicial e continuada de trabalhadores jovens 

e adultos, por meio da oferta de cursos e programas de educação profissional, em parceria de 

instituições públicas federais e sistemas de ensino municipais e estaduais, além de entidades 

de formação profissional do Sistema S
1
 (SESC, SESI, SENAI, SENAC e outros), integrando a 

educação básica na modalidade EJA e a formação profissional técnica, contribuindo assim 

para a melhoria das condições do público a quem se destina o Programa — de participação 

social, política, cultural e no mundo do trabalho. 

A partir dessa realidade, de posse de alguns dados empíricos da oferta dos cursos 

PROEJA e do conhecimento de estudos realizados sobre o Programa, a pesquisa empreendida 

dispôs-se a compreender os fatores que dificultam ou favorecem o acesso e a permanência de 

estudantes dos cursos do Programa PROEJA no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), recontextualizando a política na prática, à luz dos textos 

de diretrizes e de estratégias políticas relacionadas ao Programa, presentes no âmbito 

institucional do PROEJA no IFRJ. 

                                                           
1
 Sistema S‖ designa um conjunto de instituições de caráter privado que são mantidas por contribuições das 

categorias profissionais e recursos públicos, as quais têm por meta ofertar melhorias e aperfeiçoamento na 

formação profissional dos trabalhadores. Podem ser destacadas, entre essas instituições, o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI); o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC); o Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT); o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Social do 

Comércio (SESC), entre outros. Como a maioria das instituições tem sua sigla iniciada pela letra "S", 

convencionou-se chamar este conjunto de instituições de Sistema S (BRASIL, 2014). 
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Embora o PROEJA abarque em suas possibilidades a educação básica como um todo 

— e por consequência o ensino fundamental, por meio de Programas de Formação Inicial e 

Continuada (PROEJA FIC) —, a pesquisa realizada foca somente o acesso e a permanência 

na educação profissional técnica integrada ao ensino médio, ofertada nas instituições federais, 

tendo como locus o IFRJ. 

A escolha desse objeto teve relação direta com a minha trajetória profissional. 

Considerando que nossos discursos são marcados pelo lugar que ocupamos na sociedade, 

nesta introdução tenho o intuito de apresentar breves informações sobre como construí um 

caminho para chegar a esse objeto, para o que relato, a seguir, parte da minha história com a 

EJA e com o PROEJA. 

Minha experiência com a EJA teve início em 2006, quando tomei posse como 

professor efetivo na Rede Municipal de Mesquita, município localizado na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, também denominada Baixada Fluminense, lugar que carrega 

estigmas e preconceitos, relacionados, principalmente, à pobreza e à violência. É a região em 

que nasci, fui criado e onde moro até os dias de hoje. Então, ao chegar à escola, fui informado 

que iria trabalhar na EJA, no turno da noite. Minha formação como professor da frágil área 

das Artes, com habilitação em Música, pouco havia me ajudado a compreender as 

especificidades relacionadas às modalidades de ensino, como é o caso da EJA. Apesar disso, 

gradativamente fui percebendo as fragilidades da EJA, assim como o desleixo com que os 

órgãos públicos tratavam a modalidade. Por vezes, pensava que a importância da EJA na 

escola era semelhante ao que acontecia com as Artes: só existiam porque estavam inseridas na 

legislação vigente. Mas, independente desses fatos, e talvez mesmo por causa deles, continuei 

trabalhando com a modalidade e me dedicando a aprender mais sobre a EJA. 

No ano de 2007 comecei a trabalhar como professor contratado de Artes/Música no 

antigo Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis (CEFET-Química 

de Nilópolis), atual IFRJ – campus Nilópolis, atuando no curso médio técnico integrado
2
 em 

Controle Ambiental e no curso superior tecnológico em Produção Cultural, possibilidade 

conquistada por haver concluído o Mestrado em Música em 2006. Nesse período, conheci a 

proposta do PROEJA, tendo trabalhado por cerca de um ano e seis meses com o Programa na 

unidade Nilópolis. Inserido nessa prática, comecei a refletir sobre o Programa PROEJA, com 

que tinha contato no CEFET-Química, e a minha recente experiência no município de 

                                                           
2
 Cursos médio técnico integrados são disponíveis somente a estudantes que já tenham concluído o ensino 

fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzi-los à habilitação profissional técnica articulada ao 

ensino médio na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada estudante. 
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Mesquita: interseções, contradições, questões de infraestrutura, de formação de professores, 

evasão, entre outras. Mesmo sendo a realidade de uma instituição federal, bastante distinta da 

oferecida nas instâncias estaduais e municipais, havia muitos pontos em comum com a rede 

municipal em que eu atuara, e diversos desses pontos eram negativos, o que para mim era 

surpresa, pois se tratava de uma ―escola de qualidade‖. Ainda no ano de 2007 houve concurso 

público para o CEFET-Química de Nilópolis em que eu vinha atuando como contratado, e fui 

aprovado, em 2º lugar. A partir da inauguração de novas unidades, devido ao projeto de 

expansão da Rede Federal, houve a necessidade de um professor com formação em Artes na 

então Unidade Avançada
3
 Duque de Caxias do CEFET-Química. Em meados de 2008 fui 

chamado para posse na Instituição e, ao chegar à unidade Duque de Caxias, mais uma vez fui 

apresentado ao desafio de trabalhar no PROEJA. 

Além da experiência de trabalhar como professor no PROEJA, o que faço até os dias 

de hoje, também considero relevante minha participação como docente no Curso de 

Especialização em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, oferecido pelo então CEFET-Química de Nilópolis. Essa ação 

integrou o Programa de Formação de Professores em Educação de Jovens e Adultos, 

fomentado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC) — parte 

da política mais ampla do PROEJA. Portanto, nesses dez anos de experiência com o 

Programa, construí uma proximidade que, ao mesmo tempo em que me mostrava contradições 

e fragilidades do PROEJA, deu-me motivação para avançar em um trabalho de Doutorado que 

discutisse questões experienciadas e emersas na prática do Programa. 

Assim, fui aprendendo mais sobre a EJA e, principalmente, sobre o PROEJA, 

entendendo que, na medida em que vão acontecendo articulações que resultam em maior 

aproximação entre a educação profissional e a EJA, como no caso do PROEJA, os discursos 

— cujo foco principal situa-se no grande contingente de ―cidadãos que foram cerceados do 

direito de concluir a educação básica e de ter acesso a uma formação profissional de 

qualidade‖ (BRASIL, 2007, p. 11) — esbarram numa realidade, no contexto da prática, que 

apresenta deficiências de infraestrutura física, de questões relativas à formação de professores 

que atuam no Programa, de acesso e permanência dos estudantes, entre outros aspectos. 

Dessa forma, observei que os direcionamentos que apontavam um caminho para o PROEJA, 

embora coerentes em termos de resgate dos direitos de cidadania e do aumento da 

escolaridade de sujeitos jovens e adultos, ainda careciam de orientações e ações efetivas por 
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Unidade Avançada era a nomenclatura utilizada para as instituições recém-inauguradas naquela fase de 

expansão da Rede Federal.  
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parte dos órgãos públicos competentes, assim como de pesquisas que tentassem elucidar as 

diversas questões surgidas a partir da existência do Programa como política pública na Rede 

Federal. 

Tendo apresentado minha relação com o objeto de investigação, encaminho-me para a 

exposição da pesquisa efetivada, organizada com a seguinte estrutura: cinco capítulos, além 

desta introdução, considerações finais, referências e apêndices. 

No primeiro capítulo, denominado Direito à educação, apresento aspectos históricos e 

teóricos do direito à educação; a questão da obrigatoriedade e gratuidade e sua relação com a 

perspectiva do direito na educação brasileira; o percurso das Conferências Internacionais de 

Educação de Adultos (CONFINTEAs) em direção ao direito à educação de jovens e adultos; 

além de apresentar as principais características das trajetórias descontínuas do direito à EJA 

no Brasil desde a década de 1930 até o início do século XXI. 

No segundo capítulo, intitulado A educação profissional no Brasil, abordo o contexto 

histórico da educação profissional no país desde o seu início em 1909, passando pelas 

transformações realizadas na década de 1940, durante a Era Vargas; a criação das Escolas 

Técnicas Federais em 1959; a proposta dos CEFETs, iniciada em 1978; e dos Institutos 

Federais, já no ano de 2008. Neste capítulo, também apresento algumas concepções e práticas 

do PROEJA, além de um levantamento da produção acadêmica sobre o Programa, que 

contemplou Teses e Dissertações defendidas entre os anos de 2007 e 2015. 

No terceiro capítulo, com o título de Percurso teórico metodológico, exponho 

concepções e sentidos sobre acesso e permanência, baseados em Reis (2009), Carmo (2010), 

entre outros, além do arcabouço teórico que delineou o estudo: a abordagem do ciclo de 

políticas, de Stephen Ball e seus colaboradores (BOWE; BALL; GOLD, 1992; BALL, 1994), 

além das contribuições de Basil Bernstein (1996, 1998). Também exponho que o aspecto 

fundamental desses referenciais para este trabalho foi o conceito de recontextualização, o 

qual permitiu articular as propostas desses pesquisadores e as possíveis relações do conceito 

com as instâncias macro e micro do Programa. Por fim, são apresentadas as ferramentas 

utilizadas no período da pesquisa de campo e outros esclarecimentos sobre a abordagem 

teórica e metodológica empregada no trabalho. 

No quarto capítulo, denominado Da divulgação ao processo seletivo: o acesso em 

questão, abordo as categorias surgidas ao longo da pesquisa e que se relacionam com o 

acesso, como a divulgação; a procura; o processo seletivo; e algumas percepções sobre o 

período de implantação do PROEJA na Instituição — temática evidenciada pelos sujeitos da 

pesquisa no trabalho de campo. Também apresento um pequeno histórico do IFRJ, além de 
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problematizar a situação da oferta de vagas e das matrículas existentes nos cursos oferecidos 

pela Instituição, com ênfase específica no Programa. 

O quinto capítulo, que tem como título Permanência: entre percalços e possibilidades, 

apresento temáticas relacionadas à permanência, tais como formação e prática docente; 

assistência estudantil; algumas discussões e fatos sobre discriminação no PROEJA do IFRJ; 

além de motivações e estratégias utilizadas pelos estudantes e pela própria Instituição para 

potencializar a permanência no Programa. 

Nas Considerações finais teço reflexões a partir dos caminhos percorridos por este 

trabalho, apontando as principais contribuições da pesquisa para o campo enfocado; algumas 

dificuldades encontradas; e as possíveis perspectivas para trabalhos futuros relacionados ao 

tema acesso e permanência no Programa PROEJA. 
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1. DIREITO À EDUCAÇÃO 

A educação tornou-se nas últimas décadas, um dos principais focos de atenção da 

sociedade, e uma das razões que motivaram esta ação foi o estabelecimento da educação 

como direito. Para Bobbio (2004), a educação estaria inserida no conjunto de direitos 

usualmente denominados direitos sociais. Para o autor (BOBBIO, 2004, p. 94), a existência 

de um direito implica necessariamente a existência de um dever, já que: 

[...] a existência de um direito, seja em sentido forte ou fraco, implica 

sempre a existência de um sistema normativo, onde por ―existência‖ deve 

entender-se tanto o mero fator exterior de um direito histórico ou vigente 

quanto o reconhecimento de um conjunto de normas como guia da própria 

ação. A figura do direito tem como correlato a figura da obrigação. 

 Entretanto, em muitos casos, as expectativas visualizadas em torno dos direitos 

entram em choque com as realidades observadas na sociedade, sendo destacado que a 

existência de estatutos legais não garante o cumprimento de direitos, mas à medida que estas 

determinações impõem obrigações ao Estado e à sociedade, o direito vai se instituindo na 

prática. Sobre as possíveis percepções da sociedade com relação aos direitos, Chauí (1989, p. 

20) comenta que: 

[...] a prática de declarar direitos significa, em primeiro lugar, que não é um 

fato óbvio para todos os homens que eles são portadores de direitos e, por 

outro lado, significa que não é um fato óbvio que tais direitos devam ser 

reconhecidos por todos. A declaração de direitos inscreve os direitos no 

social e no político, afirma sua origem social e política e se apresenta como 

objeto que pede o reconhecimento de todos, exigindo o consentimento social 

e político. 

A partir dessa compreensão, observa-se que existe uma série de oposições e/ou 

contradições relativas à questão do acesso ou à negação de direitos, principalmente no 

contexto social, que se relacionam com a forma com que se apresentam a democracia e a 

cidadania no século XXI. 

Dessa forma, em momento anterior ao debate teórico sobre direito à educação, ressalto 

a necessidade de ser feito um resgate de como o ser humano foi construindo seus direitos. E 

para embasar esse diálogo, utilizo as afirmações de Bobbio (2004), o qual em diversos 

trabalhos aborda os direitos humanos e a cidadania, além de outros, como Cury (2002) e 

Marshall (1967) que, apesar de ter uma produção mais antiga, também faz apontamentos 

relevantes no contexto das relações entre direito e cidadania, sendo por isso considerado pelo 

primeiro (CURY, 2002) um autor fundamental no conjunto reflexões existentes sobre a 
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trajetória dos direitos. Para referenciar as questões de democracia e cidadania no contexto da 

América Latina, utilizei as obras de Lander (2005) e de Quijano (2005), os quais tentam situar 

novas perspectivas teóricas frente às lutas, potencialidades e debates sobre a identidade dos 

povos latino americanos. O conjunto de reflexões existentes nas obras de todos esses autores 

construíram conhecimentos que me ajudaram a estabelecer uma base consistente no que diz 

respeito ao direito à educação, e que pôde ser utilizada como arcabouço teórico da presente 

pesquisa. 

Nos apontamentos dos autores citados, observa-se que a educação vem sendo 

considerada um dos principais elementos constituintes da cidadania e, como tal, tem impacto 

e relevância na conjuntura das políticas que têm por meta o incremento da participação da 

sociedade nos espaços sociais e políticos, assim como a inserção e reinserção no mundo do 

trabalho, como é o caso do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). 

Deste modo, mediante os argumentos expostos e referenciados pelos autores, ora 

compartilhados, ressalto que pretendo neste capítulo apresentar os aspectos históricos e 

teóricos do direito à educação; a questão da obrigatoriedade e gratuidade e sua relação com a 

perspectiva do direito na educação brasileira; o percurso das Conferências Internacionais de 

Educação de Adultos (CONFINTEAs) em direção ao direito à educação de jovens e adultos; 

além de apresentar as principais características das trajetórias descontínuas do direito à EJA 

no Brasil desde a década de 1930 até o início do século XXI. 

Como cerne desta questão do direito, deve ser evidenciado que existem diversos 

documentos de caráter internacional, assinados por países pertencentes à Organização das 

Nações Unidas (ONU), que reconhecem e ratificam o direito à educação, entre os quais se 

destaca a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948 (BRASIL, 1998, Art. 26, p. 

5), que assim proclama: 

[...] todo homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 

menos nos graus elementar e fundamental. A instrução elementar será 

obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem 

como a instrução superior, esta baseada no mérito. 

Ainda a respeito da questão do direito à educação, ao longo do século XX foram 

realizados diversos eventos que geraram vários documentos com o mesmo foco, tal como a 

Convenção contra a Discriminação no Campo do Ensino, de 1960; o Pacto Internacional dos 
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Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966; além de Conferências Internacionais de 

Educação de Adultos (CONFINTEAs)
4
, realizadas periodicamente desde 1949. 

Em período mais recente, a Declaração de Jomtiem (1990), aprovada na Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos, realizada na Tailândia, também apresentou 

considerações que indicaram a importância da universalização do ensino fundamental para 

todos os países participantes da ONU, tendo como meta principal satisfazer necessidades 

básicas de aprendizagem de crianças, jovens e adultos.  

Tratando-se de um direito reconhecido pela sociedade, seu cumprimento exige que 

seja garantido por lei, estando inscrito na legislação de caráter nacional, fato que supõe o 

cumprimento de regras que impactam o cotidiano das pessoas, que podem não estar cientes 

das implicações, consequências e obrigações relativas à existência desse direito, 

enfraquecendo-o ou mesmo tornando-o sem função prática. 

 Em relação a qualquer direito, deve-se ainda considerar que o Estado também pode se 

ausentar do cumprimento de seus deveres com relação à oferta, ocasionando processos de 

embate por meio dos quais, além dos direitos, visualiza-se como pano de fundo a luta pela 

democracia. Assim, de acordo com apontamentos de Cury (2002), a relação entre direito à 

educação e democracia se consolida na legislação como um de seus principais suportes, e terá 

o Estado como agente executor e provedor. Essa consolidação ocorre tanto no aspecto de 

intervir nas consequentes desigualdades, as quais surgem dos conflitos de distribuição de 

renda do modelo capitalista, quanto nas tentativas de redução dessas desigualdades, quando 

estas se apresentam de forma mais latente, como nos casos de pobreza extrema. 

1.1 DIREITO À EDUCAÇÃO: ASPECTOS HISTÓRICOS 

Entre os autores que se debruçaram sobre a trajetória dos direitos, destaca-se o 

trabalho de Thomas Marshall (1967), tanto no sentido de qualificá-los, quanto para apresentar 

suas transformações ao longo do tempo. O autor se dedica à experiência da Inglaterra e, a 

partir dessa experiência, diferencia os direitos, classificando-os por períodos. Marshall (1967) 

aponta que os direitos civis se estabeleceram no século XVIII; os políticos no século XIX; e 

os sociais no século XX. A partir dessa trajetória construída, o autor faz então diversas 

referências à educação, relacionando o acesso aos direitos sociais e o conceito de cidadania. 

 As considerações de Marshall (1967) sobre a questão do direito à educação escolar 

apontam semelhanças existentes com a luta estabelecida por uma legislação protetora dos 
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 Devido à relevância da CONFINTEA para este trabalho, maiores discussões sobre este evento serão abordadas 

em outro momento do texto. 
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trabalhadores da então recente indústria inglesa dos séculos XVIII e XIX. As argumentações 

sugerem que, tanto no caso do direito à educação quanto no aspecto das leis de proteção aos 

trabalhadores, o século XX foi o período em que se lançaram as bases para os direitos sociais 

como parte integrante da cidadania. 

Com esse legado do século XX, o direito ao trabalho e o direito à educação do 

trabalhador se apresentaram como ferramentas para a efetivação da cidadania no século XXI, 

considerando-se que possíveis mudanças que vêm ocorrendo são processos dinâmicos, que 

rompem com paradigmas já instituídos e exigem compreensões e (re)contextualizações 

diversas. 

Para melhor compreensão desses processos, os esclarecimentos de Marshall (1967) 

apontam para o fato de que a educação é um pré-requisito necessário tanto para a conquista da 

liberdade civil quanto para o exercício de outros direitos. Segundo o autor, a ação do Estado 

em intervir na sociedade por meio da educação viria alterar o contrato social estabelecido até 

o século XIX. Contudo, esta ação não estaria conflitando com os direitos civis já 

estabelecidos na Inglaterra desde o século XVIII, pois a relevância da educação para o 

desenvolvimento econômico do país viria se consolidar gradativamente até atingir o status de 

indispensável. No mesmo contexto, Marshall (1967, p. 73) aponta que: 

[...] a educação das crianças está diretamente relacionada com a cidadania, e, 

quando o Estado garante que todas as crianças serão educadas, este tem em 

mente, sem sombra de dúvida, as exigências e a natureza da cidadania. Está 

tentando estimular o desenvolvimento de cidadãos em formação. O direito à 

educação é um direito social de cidadania genuíno porque o objetivo da 

educação durante a infância é moldar o adulto em perspectiva. Basicamente, 

deveria ser considerado não como o direito da criança frequentar a escola, 

mas como o direito do cidadão adulto ter sido educado. 

Em outros momentos, observam-se em Marshall (1967) afirmações que reforçam o 

teor iluminista de suas propostas, como por exemplo, ao citar que a educação escolar deveria 

ser objeto de coerção estatal, já que o indivíduo interditado do acesso à educação não teria 

condições de apreciar e escolher livremente, na imensa gama de questões existentes na 

sociedade, o que justificaria o caráter de obrigatoriedade da educação que se instalaria na 

sociedade inglesa do século XIX.  

Em Cury (2002), é apontado que países europeus, como a Inglaterra, a França e a 

Alemanha fizeram reformas educativas que cruzaram ideias liberais e ações intervencionistas 

do Estado, acreditando que a educação primária era uma necessidade que ocasionaria uma 

proteção contra incertezas de cunho social, além de significar um argumento para se obter 

vantagens mediante representações parlamentares, por meio do voto dos trabalhadores. 
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Inserido nesse contexto, Marshall (1967) também afirma que a educação escolar 

primária, inicialmente, era pensada como um serviço extra, e que deveria ser ofertada de 

maneira única aos indivíduos, nos moldes de aulas particulares. Em momento posterior, 

Marshall (1967, p. 74) aponta que ―o desenvolvimento da educação primária pública durante 

o século XIX constituiu o primeiro passo decisivo em prol do restabelecimento dos direitos 

sociais da cidadania no século XX‖. No entanto, Cury (2002, p. 253) indica que os governos 

de alguns países europeus perceberam que, no tocante à educação, ―[...] para contar com as 

classes populares no sentido da solução de muitos problemas, não era mais possível nem 

deixar de satisfazer algumas de suas exigências e nem ser um privilégio, o que a rigor, era 

direito de todos e não só de uma minoria‖. 

Por outro lado, ao se mudar o foco para a conquista de direitos na América Latina, é 

necessário abordar os aspectos históricos que o tema suscita, tendo como um dos elementos 

principais a constituição da população latino americana. Nessa temática, observa-se que a 

partir do momento em que os ibéricos conquistaram, nomearam e colonizaram a região, 

encontraram ali um grande número de diferentes povos que, posteriormente, foram reduzidos 

a uma única identidade: índios. Ao grupo que possuía esta identidade foi construída uma 

conotação racial, colonial e negativa. Outro grupo, trazido do continente africano de maneira 

forçada, também constituído por diferentes etnias, teve seu conjunto de identidades resumido 

ao termo negros. Em meio a esses movimentos, houve a construção de um padrão de poder 

imposto pelos europeus, que se caracterizava pela representação de que o não europeu 

simbolizava o passado e desse modo era sempre inferior e primitivo. Assim, essa trajetória e 

construção da identidade desses grupos têm influências visíveis na constituição dos direitos 

destinados à população latino-americana e seus descendentes, ao longo dos séculos. 

Os colonizadores espanhóis e portugueses eram os grupos dominantes, logo podiam 

receber salário; os negros foram reduzidos à escravidão; os índios usados como mão de obra 

descartável, forçados a trabalhar até morrer. O trabalho pago era privilégio somente dos 

brancos. Dessa forma, visualizam-se as partes constituintes do processo histórico da América 

Latina: a escravidão, a servidão, a pequena produção mercantil e o salário restrito. E com 

esses aspectos foram se construindo as perspectivas do direito ao trabalho para os latino-

americanos, apesar de ocorrerem mudanças e avanços pontuais de cunho social e político em 

alguns períodos históricos.  

Sob outro prisma, também se observa, conforme aponta Lander (2005), que a 

perspectiva eurocêntrica foi incorporada pelos grupos dominantes desta região como própria, 

levando-os a impor o modelo europeu de formação de Estado-nação para estruturas de poder 
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organizadas em torno de relações coloniais. Junto com esta perspectiva, vê-se a construção de 

uma noção de universalidade a partir da experiência europeia, instituindo-se então uma 

universalidade de caráter excludente. Assim, visualiza-se um processo de construção de 

sociedades com características liberais, sendo esta perspectiva apresentada como a única 

possível para a América Latina. O autor também assinala que este é um universalismo não 

universal, na medida em que nega todo direito diferente do liberal, cuja sustentação se 

encontra na propriedade privada individual (LANDER, 2005).  

Ainda de acordo com Lander (2005), observa-se que os conhecimentos eurocêntricos 

legitimaram a missão civilizadora construída a partir de supostas deficiências e/ou desvios 

com relação ao padrão dito civilizado, caso fossem oriundos de outras sociedades. Desse 

modo, os diferentes movimentos existentes nos processos históricos dos latino americanos, 

como evangelização, modernização, desenvolvimento e globalização tiveram como sustento a 

concepção de que existe um padrão civilizatório que é, de maneira simultânea, superior e 

normal. 

Este processo teve como consequência a consolidação das relações de produção 

capitalistas e do modo de vida liberal na América Latina, até que este movimento adquirisse 

um caráter de forma natural da vida social. Essa ação teve como principais características a 

dimensão colonial da conquista e organização dos territórios latino americanos, aspectos que 

ocorreram na mesma época da submissão de outros continentes e territórios por parte das 

potências europeias. Estes fatos desencadearam algumas consequências, entre as quais se 

destaca a hegemonia do projeto liberal na maior parte da América Latina, estando incluído 

nesse o grupo o Brasil. Também deve ser destacado que esse movimento limitou a ampliação 

ou mesmo impediu a conquista de direitos por parte da população de origem negra, indígena e 

mestiça, que embora fosse a maioria em valores absolutos na região, carecia de participação 

social e política efetiva.  

Nesse sentido, ao discutir questões relacionadas à construção de direitos, tendo como 

foco os valores da cidadania social e política, Cury (2002) aponta que o Estado, como 

―organismo‖ que parte da premissa racional, deveria seguir a razão e seus pareceres, cabendo-

lhe assegurar meios para que os cidadãos tivessem condições de agir segundo o seu próprio 

arbítrio, tendo para tanto que seguir ―as luzes da razão‖, que seriam consequência natural do 

acesso à educação.  

Contudo, é necessário considerar que a inscrição de um direito na legislação de um 

país ou região não acontece de forma instantânea, mas se trata de uma ação histórica e social 
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que se tem constituído de maneira mais efetiva a partir da Era Moderna. Dessa forma, destaco 

o comentário de Bobbio (2004, p. 5) quando este diz que: 

[...] os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 

históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por 

lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de 

modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. 

Ressalta-se o caráter histórico da afirmação dos direitos humanos, de forma que o 

próprio Bobbio (2004) também aponta a importância das liberdades conquistadas a partir da 

perspectiva de formação do Estado Moderno, que passou a ter como foco a relação 

Estado/cidadão. 

1.2 OBRIGATORIEDADE E GRATUIDADE NA EDUCAÇÃO: O CASO BRASILEIRO 

Uma das formas de intervenção do Estado que pode ser visualizada na sociedade 

acontece quando se observa a associação entre gratuidade e obrigatoriedade na educação. 

Nessa conjuntura, ressalta-se que a obrigatoriedade é uma forma de sobrepor uma função 

social imprescindível ao contexto do direito social, que é um direito do Estado democrático. 

Sob esse prisma, ao tecer reflexões sobre a realidade da sociedade na Inglaterra do século 

XIX, observei que Thomas Marshall (1967, p. 61) faz ponderações a partir do pensamento do 

economista Alfred Marshall, indicando que, tendo como meta ampliar o nível de 

escolarização da população, 

[...] o Estado teria de fazer algum uso de sua força de coerção, caso seus 

ideais devessem ser realizados. Deve obrigar as crianças a frequentarem a 

escola porque o ignorante não pode apreciar e, portanto, escolher livremente 

as boas coisas que diferenciam a vida de cavalheiros daquela das classes 

operárias. […] Ele reconheceu somente um direito incontestável, o direito de 

as crianças serem educadas, e neste único caso ele aprovou o uso de poderes 

coercivos pelo Estado. 

Quando se observa a relação existente entre educação e escolaridade como forma de 

mobilidade social e de garantia de direitos, vê-se que essa ligação tem histórico variável entre 

as diferentes nações, e que, neste caso, devem ser considerados os determinantes 

socioculturais de cada uma. Estes aspectos também podem ser visualizados quando se 

expõem questões sobre a obrigatoriedade e gratuidade na educação brasileira nos séculos XIX 

e XX. 

Em Cury (2008a), veem-se comentários a respeito da obrigatoriedade e gratuidade que 

descrevem a trajetória do direito à educação, na medida em que estes princípios vão surgindo 
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ou não nas constituições brasileiras. O autor descreve que, poucos anos após a Independência, 

na Constituição de 1824, a gratuidade na educação estava prevista, ainda que fosse reservada 

apenas aos considerados cidadãos, o que neste caso excluía os escravos e de certa forma 

mulheres e crianças, detentoras do que Cury (2008a) denomina cidadania passiva. Nesse 

caso, pode ser observado um exemplo de negação do direito de acesso à educação que iria se 

manifestar de diversas formas no Brasil, ao longo dos séculos XIX e XX. 

Na Constituição de 1891, este princípio é diluído pela radicalização da autonomia dos 

estados, os quais, por sua vez, repassaram essa responsabilidade aos municípios. Como 

consequência dessas ações, observou-se que, como a maioria dos municípios tinha parcos 

recursos provenientes de arrecadação de impostos, estes não puderam garantir a gratuidade na 

educação, ocasionando novamente um retrocesso na questão do acesso a esse direito. Devido 

a esses fatos, Cury (2008a) aponta que, em termos práticos, a gratuidade ―nasceu‖ em 1824 e 

―morreu‖ em 1891, caracterizando um movimento de descontinuidade recorrente na educação 

brasileira.  

Ao considerar outra perspectiva política e econômica, já na década de 1930, Cury 

(2008a) argumenta que a ―ressurreição‖ da gratuidade da educação ocorreu em 1934, quando 

o princípio da obrigatoriedade veio associado à gratuidade, ambas em nível nacional, 

abrangendo a educação primária que, na época, correspondia aos quatro primeiros anos de 

escolaridade. 

No entanto, apesar dos avanços obtidos com a gratuidade e a obrigatoriedade na 

questão da oferta da educação primária, observam-se em autores como Paiva (2005, p. 95) 

comentários indicando que ―se por um lado a educação primária conferia status de cidadania, 

aumentando o valor do trabalhador, por outro não ameaçava o capitalismo, porque apenas 

educava no nível de sua condição de subsistência‖, colaborando dessa forma com o processo 

de desigualdade social existente no país. Com este viés, a gratuidade e a obrigatoriedade 

estiveram limitadas aos quatro anos de ensino primário e, assim, seguiram como princípios 

estabelecidos na legislação nacional até 1967, quando a Constituição Federal, já no período 

do regime militar, as ampliou para oito anos, na medida em que tornou o ensino obrigatório 

dos sete aos quatorze anos, com a ratificação da gratuidade nos estabelecimentos oficiais 

(BRASIL, 1967a). 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 houve o restabelecimento da 

educação como direito, mas como direito público subjetivo (que pode ser exigido do Estado a 

qualquer tempo pelo cidadão, individualmente), aspecto ratificado na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) n. 9.394/96, na qual houve a confirmação do direito à 
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gratuidade e obrigatoriedade do ensino fundamental para todos, independente da idade 

(BRASIL, 1988; 1996a).
5
 Deste modo, o direito à educação foi estendido àqueles que não a 

tiveram na idade ―considerada própria‖, também sendo indicada a sua vinculação ao mundo 

do trabalho e à prática social, aspectos diretamente relacionados à cidadania (BRASIL, 

1996a). Como complemento, observa-se que do dever do Estado surgem obrigações a serem 

respeitadas tanto por parte da sociedade, quanto pelos poderes públicos constituídos, na 

medida da colaboração que deve emanar de outras esferas de poder relacionadas a essas 

obrigações.  

No ano de 2006, o direito à educação básica aprofundou-se no Brasil, com a aprovação 

da Lei n. 11.274/06, que instituiu o ensino fundamental obrigatório com nove anos de 

duração, iniciando aos seis anos de idade (BRASIL, 2006c). Mais adiante no tempo, no ano 

de 2009, com o estabelecimento da Emenda Constitucional (EC) n. 59, o direito com base na 

obrigatoriedade e gratuidade da educação básica foi ampliado dos quatro até os 17 anos de 

idade, sendo mais uma vez assegurada a oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade considerada própria (BRASIL, 2009a). 

Entretanto, mesmo que a regulamentação da EC n. 59/2009 fosse considerada um 

avanço para as políticas educacionais, a partir do seu cumprimento poderiam surgir 

consequências negativas para a EJA. Esses aspectos são apresentados por Machado (2010), 

que questiona a necessidade de se estabelecer uma faixa etária para a obrigatoriedade da 

oferta da educação no Brasil, assim como os possíveis efeitos dessa política para o público da 

modalidade. Ao tratar esse tema, Machado (2010, p. 246) questiona: ―a educação é ou não é 

direito de todos?‖. A autora também aponta alguns limites da EC n. 59/2009, como o fato de 

que os gestores municipais e estaduais podem, com base na legislação, diminuírem ou mesmo 

não ofertarem vagas além da faixa etária estabelecida pela Emenda, ao entenderem que fora 

deste parâmetro não há prioridade de oferta, impactando negativamente a universalização do 

acesso à educação básica. 

Inserida nesse contexto, Machado (2010) ratifica que focalizar o atendimento na faixa 

dos quatro aos 17 anos pode colaborar para a perpetuação das desigualdades sociais. A autora 

aponta que o desafio é impedir que a EC n. 59/2009 seja responsável por mais perdas de 

direitos para a população que constitui o público da EJA. A partir dessas argumentações, 

                                                           
5
 Cabe aqui um esclarecimento. A LDBEN n. 9394/96 afirma o direito à educação organizando-a em dois níveis: 

educação superior e educação básica. Como desdobramento, educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio constituem etapas da educação básica. O ensino fundamental (EF), o ensino médio (EM), a educação 

profissional (EP) e a educação superior (ES) podem admitir a modalidade a distância; EF e EM admitem a 

modalidade de educação de jovens e adultos; e todos admitem a educação inclusiva para educandos com 

necessidades especiais de aprendizagem. 
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Machado (2010) também apresenta a importância das lutas contra as culturas estabelecidas, 

que justificam a negação do direito à educação. E essas culturas se materializam em ações, 

tais como fazer somente o mínimo a ser cumprido, ou mesmo se conformar com a realidade 

da não escolarização, encarando-a como fatalidade para a população de jovens e adultos, 

devido à sua dura realidade, caracterizada por desigualdades econômicas e sociais.   

Desse modo, observa-se que as questões surgidas das legislações educacionais 

vigentes devem exigir ações efetivas por parte dos entes responsáveis pela oferta educacional, 

além da resolução de conflitos federativos advindos de falhas existentes nas responsabilidades 

compartilhadas entre as esferas de poder. Como consequência destes fatos, as lacunas 

surgidas das fragilidades dessas legislações e do regime de colaboração entre estados, 

municípios e União têm impedido e/ou diminuído as possibilidades de se efetivar uma melhor 

organização da educação nacional como direito igualitário, ofertado a todos os cidadãos 

brasileiros. Sobre essa temática, Araújo (2010, p. 233) aponta que: 

[...] se o Estado é o responsável por assegurar à população o conjunto dos 

direitos sociais e, especificamente, o direito à educação, a forma como 

distribui recursos tributários tem implicações diretas na implantação das 

políticas de ampliação do acesso, da permanência e da qualidade na escola, 

que constituem o direito à educação. 

O direito à educação, enquanto direito público subjetivo, obriga a interferência do 

Estado para a diminuição de desigualdades sociais e de hierarquias existentes na sociedade, 

para que o direito se faça, de fato. Portanto, a disseminação desse direito e a universalização 

da educação escolar de qualidade trazem à tona aspectos da cidadania que são exigências do 

direito à educação, sendo também um dos constituintes do processo democrático em curso no 

Brasil. 

Assim, visualiza-se no século XXI um período em que a ampliação e a especificação 

dos direitos no Brasil são reconhecidas como novos direitos. E esses aspectos podem ser 

observados na medida em que crianças menores de seis anos passam a frequentar a escola, 

pelo fato de a elas serem oferecidas unidades escolares adequadas à idade e ainda quando se 

reconhece o direito de homens e mulheres jovens e adultos terem acesso à escola, apesar dos 

possíveis limites advindos de interpretações excludentes da Emenda Constitucional n. 59 

(MACHADO, 2010). 

Esses aspectos têm relação com o fato de que organismos internacionais passaram a 

fazer desses direitos motivos para declarações e convenções, como é o caso das 

CONFINTEAs, diretamente relacionadas ao direito à educação de jovens e adultos. 
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1.3 CONFINTEAS: DIÁLOGOS EM DIREÇÃO AO DIREITO À EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS 

A questão do direito à educação apresenta, como um dos eventos fundamentais, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, proposta em 1948. Nesse documento já se 

assegurava ser a educação um direito humano. No caso da educação de jovens e adultos, a 

perspectiva do direito tem relevância na medida em que são observados apontamentos com 

esta perspectiva em Conferências Internacionais de Educação de Adultos (CONFINTEAs). 

Entre os autores que descrevem estes encontros, Paiva (2005) e Haddad (2009) foram 

utilizados como base para a construção de um histórico sobre estas conferências. 

Em 1949, na I CONFINTEA (Elsinore/Dinamarca) não se visualizava a perspectiva do 

direito à educação como elemento significativo. Já na II CONFINTEA (Montreal/Canadá), 

realizada em 1960, observa-se que a perspectiva do direito surge, reconhecendo 

possibilidades e necessidades do público adulto para a formação geral e profissional, além de 

estabelecer que a educação de adultos devesse existir integrada ao sistema educacional, e não 

apenas como apêndice a esse sistema. Nesse ínterim, ressalto que até o início da década de 

1960 a perspectiva dessa proposta de educação centrava-se no adulto, e por isso a sigla EdA, 

que fazia referência ao termo educação de adultos. 

Em 1972, foi realizada a III CONFINTEA (Tóquio/Japão), na qual, entre os diversos 

compromissos assumidos ou reafirmados, destacou-se a necessidade de maior atenção com os 

empecilhos que restringiam ou mesmo impediam a aprendizagem do público adulto. Entre os 

grupos desfavorecidos que tiveram visibilidade nesse contexto podem ser destacados: 

populações rurais, trabalhadores migrantes, pessoas idosas e desempregadas, além de jovens 

sem emprego e jovens oriundos de países em desenvolvimento que deixaram a escola 

prematuramente. Assim, pôde ser observada, pela primeira vez, certa preocupação com 

relação à situação específica do jovem e um movimento de inserção destes sujeitos na 

educação de adultos. 

No relatório da III Conferência também estão presentes recomendações de que a 

educação de adultos esteja em condições de igualdade com a ―educação regular‖, inclusive no 

que tange a recursos financeiros. De maneira análoga, podem ser encontradas no relatório 

discussões que sugerem reflexões sobre a educação como processo permanente. 

Na IV CONFINTEA (Paris/França), realizada em 1985, é declarado o direito de 

aprender como desafio capital da humanidade, não sendo somente um instrumento 

econômico, que viabilize a mobilidade social dos sujeitos, mas também um direito 

fundamental, com legitimidade universal. 
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Em 1997, foi organizada a V CONFINTEA (Hamburgo/Alemanha), que trouxe como 

tema central Aprendizagem de adultos: a chave para o século XXI. Desse encontro foram 

produzidos dois documentos, a Declaração de Hamburgo e a Agenda para o Futuro. Os 

documentos propostos ratificaram a perspectiva do direito à EJA, enfatizando essa proposta 

como um processo de longo prazo, além de indicar um caminho no qual a aprendizagem 

ocorre ―por toda a vida‖. Essa perspectiva confirma a educação de jovens e adultos como um 

direito e também um dever do Estado para com a sociedade, abordando a questão do direito 

num processo ainda mais amplo, estando em consonância com a perspectiva da educação 

continuada. 

Na VI CONFINTEA (Belém/Brasil), realizada em 2009, reiterou-se a importância do 

aprender na educação de adultos, o comprometimento em promover com urgência uma 

agenda da aprendizagem desses sujeitos, além do reconhecimento do papel do ensino e da 

educação de adultos como elementos fundamentais para se atingir os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, além de se considerar a importância do ―aprender ao longo da 

vida‖ para se direcionar questões globais e desafios educacionais. Sob esta perspectiva, foram 

reafirmados os quatro pilares da educação, como recomendado pela Comissão Internacional 

sobre Educação para o Século XXI, organizada durante o evento. Os pilares são: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Inserido nesse contexto, 

também foi considerado como relevante o reconhecimento da alfabetização como pilar 

indispensável, que permite que jovens e adultos participem de oportunidades de aquisição de 

conhecimento nas diversas fases da vida, reafirmando que o direito à alfabetização é parte 

inerente do direito à educação. 

Nos aspectos relacionados ao público jovem, a VI CONFINTEA abordou ações 

referentes ao atendimento de grupos identificados com trajetórias de carências múltiplas, 

especialmente no início da fase adulta. No relatório Anexo – Declaração de Evidência – é 

apontada a presença de um número crescente de jovens deslocados nos contextos social, 

econômico e político, cujo sentimento aponta para um não pertencimento/não lugar à/na 

sociedade. 

Com relação à importância da CONFINTEA para a realidade brasileira, destaca-se a 

produção de um documento preparatório. Este documento, redigido sob a forma de relatório, 

originou-se de encontros estaduais, regionais, e nacional, tendo como foco a representação do 

pensamento brasileiro sobre educação de jovens e adultos para aquele momento histórico que 

o país vivia. Pode ser destacada a visibilidade dada à questão do caráter juvenil e feminino 

nos programas de educação de jovens e adultos; discussões sobre questões de financiamento; 
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e a abordagem do ―aprender ao longo de toda a vida‖, que caracteriza a proposta de educação 

continuada. Ainda sob este prisma, também se destaca a participação de setores da sociedade 

civil, por meio de representantes de Fóruns de EJA
6
, apresentando propostas que visavam 

aprofundar discussões sobre o processo de efetivação da democracia brasileira na área da 

educação, vislumbrando garantir direitos sociais de cidadania e concretizar a implementação 

do acesso ao direito à educação historicamente negado a esse público. 

1.4 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL: ENTRE TRAJETÓRIAS DESCONTÍNUAS E 

A EXPECTATIVA DO DIREITO 

O acesso ao que hoje denominamos modalidade educação de jovens e adultos (EJA) se 

estabeleceu de forma gradativa como um direito constitucionalmente garantido. Entretanto, a 

trajetória dessa modalidade ao longo da história da educação brasileira reflete uma série de 

descontinuidades, momentos de instabilidade e mesmo de negação de direitos. Conforme 

aponta Bobbio (2004, p. 22) ―os direitos naturais são direitos históricos, nascem na era 

moderna, juntamente com a concepção individualista da sociedade, e tornam-se um dos 

principais indicadores do progresso histórico‖. A partir dessas considerações, observa-se que 

os direitos do homem nascem gradualmente, e são consequências de circunstâncias históricas 

e das disputas sociais. 

Sob outros aspectos, ao se resgatar a trajetória e constituição da América Latina, 

observa-se que diversos países da região têm a sua população constituída de negros, índios e 

mestiços. Entretanto, estes países em seus processos de organização, estando o Brasil entre 

eles, não deram possibilidades de participação política e social efetiva a esses grupos, sendo 

este direito negado desde a constituição dos Estados. Nesse sentido, vê-se que a construção 

das nações ocorreu sob uma concepção contrária ao que seria o interesse de grande parte da 

população. Essa postura, de acordo com Quijano (2005), ainda exerce influência na maioria 

dos países latino-americanos, trabalhando contra a constituição de elementos básicos do 

direito, como a democracia e a cidadania, ou mesmo questões de maior amplitude, como a 

construção de um Estado-nação moderno na região. 

Ou seja, na América Latina encontram-se diversas dificuldades relacionadas à 

construção e estabelecimento da democracia e cidadania, tendo como consequência a 

fragilidade na preservação dos direitos ou mesmo a sua negação. Como fator agravante, 

                                                           
6
 Os Fóruns de EJA são espaço de diálogo e articulação, que visam à intervenção no campo das políticas 

públicas em EJA. São constituídos por meio de mobilização dos diferentes segmentos que atuam na modalidade, 

organizados nos estados, no Distrito Federal, além dos fóruns regionais. 
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percebe-se que as conquistas implementadas pelas lutas sociais na região não tiveram um 

fluxo contínuo, havendo rupturas sistemáticas, sempre submissas ao interesse dos grupos 

detentores de poder político e econômico. Assim, a resistência às propostas vigentes passou a 

se definir no interior da sociedade liberal, estabelecida como padrão de desenvolvimento a ser 

perseguido. 

Estas são as condições históricas que caracterizam a naturalização da sociedade liberal 

na América Latina. E estas condições possuem constituintes e trajetórias muito diversas das 

construções dos países europeus, os quais são apresentados como modelos para a região, 

causando impacto em todo o sistema político, econômico e social da América Latina e, como 

consequência, na aquisição de direitos. 

Inserido nessa realidade, destaca-se que o Brasil, enquanto país latino-americano, da 

mesma forma que a maioria de seus vizinhos, também é oriundo de uma realidade 

escravocrata e de forte tradição elitista. Em decorrência dessa trajetória, somente na 

Constituição Federal de 1934 o país declarou a educação como direito de todos, devendo ser 

ministrada pela família e pelos poderes públicos. Com esses apontamentos, a Carta Magna de 

1934 representou um avanço na área educacional, já que conquistas como a liberdade de 

cátedra e o estabelecimento de percentuais mínimos a serem aplicados na educação eram 

indicativos de reconhecimento do valor da educação para o desenvolvimento sociocultural do 

país (CURY, 2008a).  

Porém, apesar dos avanços, também se observa que na Constituição de 1934 havia 

limitações com relação à matrícula, vinculada à infraestrutura física dos estabelecimentos, 

aspecto que resultaria em processos de seleção. A partir desses encaminhamentos, para 

aqueles que concluíam o ensino primário e tinham a intenção de prosseguir os estudos, era 

necessário serem aprovados em um concurso, os chamados ―exames de admissão‖. Além 

disso, a oferta de vagas dependeria da estrutura, proposta pedagógica e recursos humanos das 

unidades de ensino, além de que a gratuidade poderia não existir conforme as alterações da 

legislação em nível estadual (CURY, 2008a). 

Com a instituição do Estado Novo de Getúlio Vargas e a nova Constituição Federal 

outorgada em 1937, houve transformações no direcionamento que vinha ocorrendo na 

educação brasileira. Deste modo, se estabeleceu um aumento de privilégios concedidos ao 

ensino particular, mostrando a intenção do governo getulista em se eximir dos deveres sobre a 

educação (VERONESE, VIEIRA, 2003). Com estes encaminhamentos, a educação tornava-se 

uma responsabilidade quase exclusiva das famílias e da sociedade civil, diminuindo então os 

avanços conquistados em 1934 com relação a esse direito. 
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Em 1938, houve a criação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) e 

suas pesquisas levaram à necessidade de conceber um Fundo Nacional do Ensino Primário 

(FNEP), criado em 1942. Com os recursos desse Fundo deveriam ser realizados programas, 

entre os quais estava inclusa uma proposta denominada ensino primário supletivo, que teria 

como meta a ampliação da escolarização básica para os diversos setores e faixas etárias da 

sociedade, estando inseridos nestes grupos adolescentes e adultos (ROMANELLI, 2014). 

A partir de 1945, o FNEP é regulamentado, de forma que 25% dos recursos destinados 

ao Fundo deveriam ser aplicados em programas de caráter compensatório, destinados a 

adolescentes e adultos analfabetos. Observa-se, portanto, que se iniciava um movimento para 

a existência de políticas com foco no público da educação de jovens e adultos. 

Com a regulamentação da Constituição Federal de 1946, promulgada após o fim do 

Estado Novo, buscou-se recompor o modelo educacional idealizado pela Constituição de 

1934, o qual fora desestruturado pela Carta outorgada em 1937, durante o regime getulista. 

Na Constituição de 1946 a educação voltava a ser direito de todos, com a obrigatoriedade e 

gratuidade do ensino primário, além do retorno da aplicação compulsória de percentuais 

mínimos da renda dos impostos na educação, por parte de estados, municípios, Distrito 

Federal e União. A Carta de 1946 também determinava a criação de sistemas estaduais de 

ensino, tendo o sistema federal uma atuação supletiva, ou seja, atuaria somente para suprir 

eventuais deficiências locais (BRASIL, 1946). 

Alguns autores, como Paiva (2005), Beisiegel (1997), Romanelli (2014), além de 

Haddad e Di Pierro (2000), apontam a importância das ações desenvolvidas a partir da década 

de 1940, destacando entre elas a Campanha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos 

(CEAA), capitaneada por Lourenço Filho. Segundo Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001, p. 59), a 

CEAA, que se iniciou em 1947, estendendo-se até fins da década de 1950, representou uma 

política pública que ―exprimia o entendimento da educação de adultos como peça 

fundamental na elevação dos níveis educacionais da população em seu conjunto‖, pois 

conforme apontam os autores, Lourenço Filho destacava na campanha os efeitos positivos que 

a educação de adultos tinha sobre a educação das crianças, e que ambas eram componentes de 

um mesmo projeto de elevação cultural dos cidadãos. 

Dessa forma, por meio de ações como a CEAA, se observa um aumento nas 

atribuições e responsabilização do Estado brasileiro com relação à educação de jovens e 

adultos, assim como um momento em que setores da sociedade com menor poder econômico 

intensificam a cobrança pelo direito à educação. A respeito desse movimento ocorrido nas 

décadas de 1940 e 1950, Haddad e Di Pierro (2000, p. 111) comentam que: 
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[...] tal ação do Estado pode ser entendida no quadro de expansão dos 

direitos sociais de cidadania, em resposta à presença de amplas massas 

populares que se urbanizavam e pressionavam por mais e melhores 

condições de vida. Os direitos sociais, presentes anteriormente nas propostas 

liberais, concretizavam-se agora em políticas públicas, até como estratégia 

de incorporação dessas massas urbanas em mecanismos de sustentação 

política dos governos nacionais. 

Em decorrência do trabalho realizado nas décadas de 1940 e 1950 houve queda nos 

índices de analfabetismo no país, pois se em 1920 os dados disponíveis mostravam que 72% 

da população brasileira acima de cinco anos de idade era analfabeta, em 1960 esses números 

diminuíram para 46,7 % (HADDAD e DI PIERRO, 2000). 

Esses resultados, embora positivos, mostravam que a efetivação do direito à educação 

no Brasil ainda se encontrava longe do nível dos países do então chamado ―primeiro mundo‖ 

ou mesmo de alguns vizinhos da América Latina. Ainda havia um longo caminho para se 

trilhar e as demandas emanavam dos diversos setores da sociedade, e de forma cada vez mais 

intensa. Como agravante, a realidade de descontinuidade das políticas públicas educacionais 

colaborava para que este grupo ficasse num plano secundário, impedindo a ampliação desse 

direito para o público jovem e adulto. 

Após a promulgação da Constituição de 1946, foram necessários quinze anos de 

discussão entre os grupos que defendiam a educação pública e o ensino privado para que 

fosse possível a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) n. 4.024/1961. O texto do documento caracterizou-se por evidenciar, conforme 

aponta Shiroma (2004, p. 25), ―a vitória das forças conservadoras e privatistas, além dos 

prejuízos quanto à distribuição de recursos públicos e à ampliação das oportunidades de 

acesso à educação‖, já que a Lei (BRASIL, 1961, Art. 30) deixava possibilidades para que o 

ensino primário obrigatório não fosse cumprido, pois trazia como atenuantes para não 

frequentar a escola os casos em que houvesse: 

a) comprovado estado de pobreza do pai ou responsável 

b) insuficiência de escolas 

c) matrícula encerrada 

d) doença ou anomalia grave da criança 

Ressalta-se que o Artigo n. 30 da Lei n. 4.024/1961, ao explicitar as isenções da 

obrigatoriedade, apresenta quem não precisaria ter acesso à educação e usufruir deste direito. 

Sobre este fato, observei em Cury (2008a, p. 214) um comentário sobre este trecho da 

LDBEN, no qual o autor aponta que: 
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[...] raramente a face da desigualdade social, fruto de relações econômicas, 

sociais, políticas e culturais, foi tão clara: o indivíduo em ―estado de 

pobreza‖ está privado das virtudes de um direito proclamado como essencial 

para a vida social. 

O comentário de Cury caracteriza a contradição de um momento no qual, embora a 

Constituição de 1946, então vigente, apontasse em seu Artigo 166 (BRASIL, 1946) que ―a 

educação é direito de todos‖, devendo se ―inspirar nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana‖, o próprio Estado, por meio de mecanismos legais, iria contribuir para 

a desigualdade social e para o descumprimento do direito de acesso à educação. 

1.5 O DIREITO APÓS O GOLPE DE 1964: ALGUNS ASPECTOS DO MOBRAL E DO ENSINO 

SUPLETIVO 

Após o Golpe Militar de 1964 houve a necessidade do ―Novo Regime‖ legitimar o seu 

poder, e uma das ferramentas encontradas pelos militares para atingir esse objetivo foi a 

outorga de uma Constituição aparentemente legítima, mas que se tratava de mais uma 

imposição da ditadura militar que se estabelecia no país. Nesse contexto, a educação seria um 

importante instrumento para que o governo militar pudesse implantar sua política de ―unidade 

e segurança nacional‖. Assim, em meio a um ambiente de restrições e imposições foi 

outorgada a Constituição de 1967, com um Congresso subjugado, cujos integrantes foram 

indicados pelos militares, e que possuía diversos retrocessos e contradições no capítulo 

destinado à educação. 

Ao averiguar as principais características da Carta de 1967, destaca-se o apoio ao 

ensino privado, sem definir regras ou restrições muito claras para essa ajuda. Esse aspecto 

significou, mais uma vez, a valorização do ensino particular em detrimento do dever estatal de 

oferecer a educação gratuita, que seria direito de todo cidadão (ROMANELLI, 2014). 

Também podem ser visualizadas outras contradições existentes, como o fato de que, ao 

mesmo tempo em que o texto constitucional estendia a obrigatoriedade do ensino para a faixa 

dos sete aos 14 anos de idade, permitia o trabalho infantil a partir dos 12 anos (BRASIL, 

1967a). Nesse caso, observa-se um retrocesso na política social do governo militar, já que a 

Carta de 1946 estabelecia em 14 anos a idade mínima para o trabalho de adolescentes. 

Em termos de continuidade ao ensino primário gratuito, observa-se na Constituição de 

1967 a manutenção das restrições em relação à condição de acesso ao ensino pós-primário, 

passando-se a exigir a demonstração de aproveitamento escolar para que a continuação dos 

estudos fosse patrocinada pelo poder público. No aspecto do financiamento, aboliram-se os 
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percentuais orçamentários a serem aplicados em educação, perpetuando o desinteresse dos 

governantes em propiciar condições econômicas mínimas para o desenvolvimento das 

atividades escolares. 

Em termos gerais, observa-se que em meio às repressões e contradições do regime 

militar, a escolarização básica de jovens e adultos não poderia ser abandonada pelo Estado 

brasileiro, já que este setor da educação era um importante canal a ser utilizado como 

elemento de mediação com a sociedade. Além disso, o pacto existente entre os militares e a 

burguesia nacional no pós-64 fundava-se na aliança e integração dessa burguesia às grandes 

empresas multinacionais, ocasionando um tipo de industrialização dependente do grande 

capital internacional. Estas empresas, pertencentes aos diversos setores da economia, como 

telecomunicações, energia, automobilística, recursos minerais, entre outros, necessitavam do 

aumento da escolaridade mínima dos trabalhadores para que estes pudessem ocupar os postos 

subalternos nas indústrias, atendendo assim aos interesses do modelo socioeconômico 

estabelecido pelo regime militar. 

No tocante ao público jovem e adulto, as respostas vieram com a criação do 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) em 1967, e com a implantação de um 

novo modelo de Ensino Supletivo, quando da promulgação da Lei n. 5.692, que reformulou as 

diretrizes do ensino primário e secundário, tornando-os ensino de 1º e 2º graus, em 1971. 

O MOBRAL foi um Programa regulamentado pela Lei n. 5.379 (BRASIL, 1967b), 

que tinha como meta alfabetizar adultos das mais variadas localidades do país. Diferente de 

outros programas, no Mobral houve investimento de recursos suficientes para a montagem de 

uma organização de âmbito nacional. Os recursos tinham origem na indicação de até 2% do 

imposto de renda devido por pessoas jurídicas, complementados, no início das atividades, por 

24% da receita líquida da Loteria Esportiva (HADDAD, DI PIERRO, 2000). 

Em virtude da presença maciça em todo o território nacional, o MOBRAL contribuiu 

para legitimar a nova ordem política implantada pelo regime militar em 1964. Além da 

legitimação interna, o Movimento também visava responder as orientações emanadas pelas 

agências internacionais ligadas à ONU, principalmente a UNESCO, que desde o final da 

Segunda Guerra Mundial vinha incentivando o combate ao analfabetismo e a universalização 

da escolarização básica como estratégias de desenvolvimento socioeconômico. 

Diante desse contexto, ao analisar o discurso das instituições internacionais no pós-

guerra, Lander (2005) destaca a criação da ideia do chamado Terceiro Mundo a partir de 

condições desiguais de poder e de categorias criadas pelo pensamento social europeu. Estas 

condições acabariam por proporcionar a colonização da realidade desse grupo de países 
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denominados de Terceiro Mundo por meio do discurso do desenvolvimento, que passou a 

orientar as relações entre os países ricos e pobres. Assim, observou-se no período pós-guerra 

o aumento da visibilidade dada à pobreza existente na Ásia, África e América Latina. Como 

consequência a esses fatos, diante de uma perspectiva estritamente quantitativa, dois terços da 

população mundial foram apresentados como pobres e, portanto, necessitando de planos de 

intervenção com cunho salvacionista, que tem no MOBRAL um dos exemplos desses planos 

no Brasil da época da ditadura militar. 

Foi nessa perspectiva que, durante a década de 1970, o MOBRAL diversificou sua 

atuação, visando aumentar a longevidade do programa e, partir do final dessa década, 

responder as críticas com relação aos resultados apresentados, principalmente no que se 

referia à insuficiência no domínio dos elementos básicos da leitura e da escrita que era capaz 

de promover. Além dessas questões, é apontado por Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001, p. 61) o 

fato de o MOBRAL ser uma ação de ―[...] baixa articulação com o sistema de ensino básico‖, 

aspecto que dificultava atender demandas relativas à continuidade de estudos por parte de 

seus alunos.  

 Em linhas gerais, o MOBRAL representou o reconhecimento por parte do Estado da 

necessidade de saber ler e escrever a jovens e adultos trabalhadores, e da urgência de se 

ofertar escolarização a uma parcela da sociedade interditada desse direito. Esse 

reconhecimento também pôde ser verificado à medida que o Movimento obteve recursos 

consideráveis para a época, além de autonomia administrativa para atuar. Entretanto, 

conforme comenta Paiva (2005), estes aspectos não tinham relação com a perspectiva do 

direito, já que a existência do MOBRAL teve como meta principal aumentar a força produtiva 

dos trabalhadores, no intuito de ―tirar‖ o Brasil do atraso, e assim conferir legitimidade ao 

regime junto às camadas da população beneficiadas pelo programa, conforme o slogan do 

período: ―esse é um país que vai pra frente‖. Diante desse quadro, o MOBRAL seria uma das 

―frentes de ataque‖ que tinha como meta ―acabar‖ com o ―problema‖ do analfabetismo no 

Brasil em dez anos, um ―problema‖ responsável pelo atraso no desenvolvimento do país. 

O MOBRAL foi extinto em setembro de 1985, momento em que já se encontrava 

estigmatizado como modelo de educação domesticadora e de baixa qualidade, estando 

desacreditado no meio político e educacional. A estrutura existente do MOBRAL foi 

assimilada pela Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos (EDUCAR), criada 

nesse mesmo ano, que passava a apoiar técnica e financeiramente as iniciativas de 

alfabetização realizadas pelos governos estaduais, municipais e entidades civis. 
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Sob o ponto de vista das pesquisas acadêmicas sobre educação, verifica-se que ainda é 

necessário um retorno aos mais de quinze anos de existência do Movimento, para que sejam 

redimensionadas sua estrutura, abrangência, possibilidades, limites, coerências e contradições. 

Estes aspectos ainda se encontram velados entre os vestígios disponíveis aos pesquisadores 

que queiram se aprofundar no histórico do MOBRAL. 

Por outro lado, observa-se que no mesmo período de vigência do MOBRAL foram 

sancionadas diversas leis e decretos que tinham como meta regulamentar as ações 

relacionadas à educação. Entre essas leis, uma das mais significativas para o que hoje se 

denomina educação básica foi a Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971, que fixou diretrizes e 

bases para o ensino de 1º e 2 º graus, hoje equivalentes ao ensino fundamental e ao ensino 

médio (BRASIL, 1971). 

A Lei n. 5.692/1971 ratificou as determinações estabelecidas pela Constituição 

Federal de 1967, destacando-se entre esses indicativos a obrigatoriedade escolar para a faixa 

etária entre sete e 14 anos. A Lei também findou com o período de vigência dos ―exames de 

admissão‖, que constituíam um impedimento para a continuidade de estudos de grande 

parcela da população brasileira, entre a etapa dos antigos primário e secundário, 

estabelecendo a ampliação de quatro para oito anos do direito à educação pública e gratuita 

para apenas um grupo etário populacional – dos sete ao quatorze anos. 

Entre as determinações surgidas com a Lei n. 5.692/1971 destacou-se a proposição do 

Ensino Supletivo, regulamentado no Capítulo IV da referida Lei, nos Artigos 24º a 28º 

(BRASIL, 1971). De acordo com Haddad e Di Pierro (2000), o pensamento expresso no 

Ensino Supletivo se pautava em direcionamentos que definiam a proposta como um 

subsistema integrado, independente do ensino regular, porém com este intimamente 

relacionado. Inserido nesse contexto, os autores apontam que os documentos que orientavam 

a proposta atuavam na tentativa de sinalizar o Ensino Supletivo como um esforço voltado para 

o desenvolvimento nacional, que integraria o país pela alfabetização e pela formação de mão-

de-obra ―qualificada‖, além de indicar que a doutrina e a metodologia do Ensino Supletivo 

deveriam ser apropriadas à ―grandeza dos números desta linha de escolarização‖. 

Esses direcionamentos teriam a intenção de apresentar uma postura de contraposição 

do Ensino Supletivo com relação às experiências anteriores dos movimentos de educação 

popular, os quais tinham foco sobre determinados grupos sociais específicos e suas 

características. Assim, segundo Haddad e Di Pierro (2000, p. 117) o Ensino Supletivo tinha 

como objetivos principais ―recuperar o atraso, reciclar o presente, formando uma mão-de-obra 

que contribuísse no esforço para o desenvolvimento nacional por meio de um novo modelo de 
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escola‖, sendo então uma forma de escolarização que se pretendia ―neutra‖, e que serviria aos 

mais diversos setores da sociedade. 

De acordo com o Parecer do então Conselho Federal de Educação (CFE) n. 699/1972, 

um dos documentos orientadores do Ensino Supletivo, era necessário, entre outras ações, a 

ampliação da oferta de formação profissional para ―uma clientela já engajada na força de 

trabalho ou a ela destinada em curto prazo‖ (BRASIL, 1972). Neste trecho observa-se um 

foco, ainda que incipiente, na População Economicamente Ativa
7
 (PEA) do período, setor da 

sociedade que vislumbrava oportunidades, tanto no viés do aumento da escolaridade, 

relacionada ao direito à educação, quanto na expectativa do direito ao trabalho. 

Os direcionamentos estabelecidos para o Ensino Supletivo deveriam se realizar a partir 

da prioridade à formação e ao aperfeiçoamento para o trabalho, além de uma liberdade de 

organização a qual evitasse que a proposta se tornasse somente um ensino regular em tempo 

reduzido. Com esses pressupostos, o Parecer CFE n. 699/1972 também descrevia as quatro 

funções para o ensino supletivo, entre as quais se incluía a qualificação e a aprendizagem, 

estas voltadas nitidamente à formação do trabalhador. Entretanto, a despeito dos 

direcionamentos apresentados, a proposta, em termos práticos, teve a suplência como o 

aspecto que mais se tornou visível (MACHADO, 2009). 

Em termos complementares, destaca-se que a maior visibilidade alcançada pela 

suplência pode ser compreendida como um processo de internalização do Ensino Supletivo. 

A internalização, conforme aponta Mészaros (2008), é um movimento no qual o indivíduo 

incorpora como suas as metas de reprodução do sistema econômico vigente, buscando 

resultados e processos aligeirados, que legitimam sua condição na hierarquia social, 

moldando suas expectativas e conduta ao estipulado pela ordem estabelecida. Deste modo, 

esse processo insere-se como instrumento que tenta conformar aos interesses do sistema 

econômico as práticas sociais e direitos adquiridos, entre eles a educação. 

Esse movimento pode ser identificado quando jovens e adultos com trajetórias 

descontínuas cogitam um possível retorno aos bancos escolares e a sua busca tem como foco 

o diploma como materialização de um possível emprego, continuidade dos estudos, entre 

outras razões, sempre na busca de algo que seja semelhante ao Ensino Supletivo. Nesse 

ínterim, deve ser destacado que mesmo 20 anos após o fim da proposta, o imaginário de 

                                                           
7
 População Economicamente Ativa (PEA) é um conceito elaborado para designar a população inserida no 

mercado de trabalho ou que, de certa forma, está procurando se inserir nele para exercer algum tipo de atividade 

remunerada. A parte da população que está desempregada e que não busca empregos, como crianças menores de 

dez anos, estudantes que não trabalham, donas de casa que exercem apenas funções domésticas não 

remuneradas, entre outros, não estão inseridas na PEA, constituindo o que se denomina População 

Economicamente Inativa (IBGE, 2014). 
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alguns setores da sociedade ainda aponta para esse formato como uma possibilidade de acesso 

à educação, resumindo-se na recorrente pergunta: ―Esse curso é supletivo?‖ ou mesmo nas 

placas e cartazes estampados nas fachadas de algumas escolas que ofertam a modalidade EJA. 

Em contraposição a esses fatos, Mészaros (2008, p. 47) sugere que processos de 

internalização, como o caso do Ensino Supletivo, ―precisam ser confrontados, com todas suas 

dimensões, visíveis e ocultas‖, propondo ainda que deveriam existir movimentos que 

pudessem ―substituir as formas onipresentes e profundamente enraizadas de internalização 

mistificadora por uma alternativa concreta abrangente‖. 

Em termos de gestão administrativa, de acordo com os apontamentos de Haddad e Di 

Pierro (2000) foi em âmbito estadual que o Ensino Supletivo se firmou, tendo inclusive 

propostas de ensino via rádio e televisão, além de presenciais. Os autores ainda apontam que 

eram raros os casos em que órgãos municipais ficaram responsáveis por programas de 

suplência, exceto nas capitais dos estados mais populosos. 

No contexto de organização em âmbito federal, o Ensino Supletivo deveria estruturar-

se em um Departamento no Ministério da Educação e Cultura (MEC), no setor denominado 

Departamento de Ensino Supletivo (DESu), com uma Direção Geral que coordenaria o 

desenvolvimento de todas as atividades de educação de adultos em nível nacional. Entretanto, 

esse tipo de direcionamento não teve êxito, pois conforme apontam Haddad e Di Pierro (2000, 

p. 119), observou-se que: 

[...] apesar da intenção centralizadora no âmbito federal, sempre existiram 

certa dispersão e certo paralelismo entre os órgãos responsáveis pelo Ensino 

Supletivo. No campo da teleducação, faltou coordenação e houve conflitos 

entre diferentes órgãos, conflitos estes que, por vezes, se estendiam a 

diferentes ministérios. 

A proposta do Ensino Supletivo teve vigência até a regulamentação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n. 9.394/1996, momento em que se 

estabeleceu a educação de jovens e adultos (EJA) como uma modalidade da educação básica, 

já enunciando uma compreensão diversa, produzida ao longo dos anos, a partir de reflexões 

realizadas no interior das políticas de MOBRAL, da Fundação EDUCAR e do Ensino 

Supletivo. No texto da LDBEN de 1996 reafirmou-se o direito de jovens e adultos 

trabalhadores à escolarização, sendo consideradas as especificidades da modalidade EJA, 

além do dever do poder público em ofertá-la gratuitamente. De maneira complementar, 

também foram inseridas na LDBEN outras possibilidades de conclusão da educação básica, 

nas etapas ensino fundamental e ensino médio, sob a forma de cursos e exames supletivos, 
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que possuem conceitos distintos do Ensino Supletivo regulamentado pela Lei n. 5.692/1971 

(BRASIL, 1996a; 1971). 

Em linhas gerais, entre as propostas existentes para o público jovem e adulto no 

período do regime militar, o MOBRAL e o Ensino Supletivo foram as que tiveram maior 

visibilidade no contexto da sociedade. Essas políticas se situaram num campo de atuação que 

integrava os planos de desenvolvimento econômico e social
8
 que contemplavam a educação 

nacional, propostas estas por vezes tratadas como políticas indutivas, complementadas e 

esclarecidas por meio de documentos orientadores. 

1.6 A EJA NA REDEMOCRATIZAÇÃO 

Com o processo de redemocratização da década de 1980, da visibilidade das práticas 

pedagógicas da educação popular nos ambientes acadêmicos e da ampliação dos movimentos 

da sociedade civil pelo direito à educação, houve a revitalização do pensamento com relação à 

educação de jovens e adultos, que refletiu na Assembleia Nacional Constituinte. Essa 

conquista se efetivou com a proclamação do direito ao ensino fundamental público e gratuito, 

independente da idade, expresso no Artigo 208 da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

Porém, conforme apontam Haddad e Di Pierro (2000), a conquista pelo direito à 

educação por parte do público de jovens e adultos no período da redemocratização é 

caracterizada pela contradição existente na afirmação do plano jurídico em termos do direito 

formal à educação e, ao mesmo tempo, pela sua negação nas políticas públicas concretas. 

Após oito anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, a Lei n. 9.394/96, a 

nova LDBEN, regulamentou a educação no país, trazendo algumas alterações para o então 

recente campo da modalidade educação de jovens e adultos (EJA). Entre essas alterações 

destaca-se o rebaixamento da idade mínima para que um público mais jovem pudesse se 

submeter a exames supletivos, fixada em quinze anos para o ensino fundamental e dezoito 

anos para o ensino médio. Com a regulamentação da LDBEN também houve a eliminação da 

distinção entre o ensino regular e as propostas destinadas ao público jovem e adulto como 

subsistemas, já que a EJA passou a integrar a educação básica como modalidade. A partir 

dessa reconfiguração, Haddad e Di Pierro (2000, p. 122) comentam: 

[...] maior integração aos sistemas de ensino, de um lado, certa 

indeterminação do público alvo e diluição às especificidades 

psicopedagógicas, de outro, parecem ser o resultado contraditório da nova 

LDB sobre a configuração recente da educação básica de jovens e adultos. 

                                                           
8
 Nota sobre o que eram os planos nos governos da ditadura militar. 



44 
 

As contradições e avanços visualizados na nova LDBEN representavam um novo 

momento de inserção do público de jovens e adultos na educação do país, para o que a 

legislação representaria um instrumento da sociedade para requerer seus direitos. 

Considerando que a taxa de analfabetismo no Brasil em 1995, divulgada pela Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), destacava que 15,5 % da população brasileira 

com quinze anos ou mais era analfabeta, observa-se que as ferramentas a serem utilizadas 

para superar esse quadro deveriam servir como ponto de partida para o estabelecimento da 

EJA como política pública (IBGE, 2014). Entretanto, o contexto político vigente no período 

não indicava soluções que atuassem nesse sentido, indo por um caminho que, do ponto de 

vista da liberação de recursos e da igualdade entre as etapas da educação básica, parecia ter 

escolhido a via da negação do direito. 

Ao citar algumas características do governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), que cumpriu mandato entre os anos de 1995 e 2002
9
, podem ser visualizadas as ações 

que resultaram em restrições quanto ao gasto público para determinados setores da economia 

e da sociedade. Esse direcionamento contribuiu para que o MEC mantivesse a EJA em uma 

posição marginal nas políticas públicas educacionais de âmbito nacional. Entre as ações de 

restrição à EJA, o veto presidencial imposto aos recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF). Este 

Fundo, proposto pela Emenda Constitucional n. 14/1996 e posteriormente regulamentado pela 

Lei n. 9.424/1996, destacou-se por impedir que as matrículas registradas na EJA fossem 

computadas para efeito de cálculo desses recursos, e teriam como foco somente as matrículas 

do ensino fundamental regular, excluindo da obtenção desses valores, além da EJA, a 

educação infantil e o ensino médio (BRASIL, 1996b) 

Nesse período, a EJA passou a concorrer por recursos com a educação infantil em 

âmbito municipal e com o ensino médio em âmbito estadual. Ao comentar sobre a cobertura 

escolar deficitária e a maior quantidade de demanda social existente para a educação infantil e 

o ensino médio, Haddad e Di Pierro (2000) apontam para o fato de que a expansão do 

financiamento para a EJA é condição básica para o aumento do número de matrículas e 

melhoria da qualidade de ensino e que, dessa forma, o veto presidencial teve como 

consequência as dificuldades de cunho financeiro enfrentadas pela modalidade durante esse 

                                                           
9
 Registre-se que o período é duplicado pelo fato de, durante o mandato, o Presidente ter proposto emenda 

constitucional permitindo a reeleição na vigência de seu próprio mandato, o que foi aprovado em processo 

conturbado e sempre denunciado de compra de votos parlamentares, sem que nunca fosse devidamente apurado 

o estratagema. 
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período. Com esses encaminhamentos, mais uma vez o direito à educação para o público da 

EJA é ameaçado e colocado em plano secundário. 

Deve ser destacado que a era FHC representou um período de programas, projetos e 

vetos, conforme afirma Machado (2009, p. 20), caracterizando que o Estado brasileiro 

caminhava na ―contramão da garantia do direito explicitado nos incisos do Art. 4º da LDB‖, 

parecendo ignorar o fato de que na última década do século XX, no ano de 1995, ainda 

existiam 15,5% de analfabetos na população brasileira acima de quinze anos de idade. 

Nesse período de instabilidade de oferta da EJA como política pública, houve grande 

ampliação dos canais de participação da sociedade civil, que teve como uma de suas 

ferramentas a criação de conselhos de direitos. Os conselhos, inseridos na esfera pública por 

força de lei, são órgãos colegiados, permanentes e que constituem espaço de mediação entre o 

governo e a população, visando garantir a participação social na tomada de decisões políticas. 

Na área da educação, essas formas de participação têm como elemento fundamental o 

Conselho Nacional de Educação (CNE), criado a partir da regulamentação da LDBEN n. 

9.394/96, além de conselhos estaduais e municipais (DUARTE, 2007). Inserido nesse 

contexto, também houve a criação dos fóruns de EJA, a partir de 1996, durante o processo de 

preparação à V CONFINTEA, e que constituíram espaço de mobilização dos diferentes 

segmentos que atuam na modalidade, organizados nos estados, no Distrito Federal, além de 

fóruns regionais, sempre operando em defesa da EJA como política pública (MACHADO, 

2009). 

Esses instrumentos de participação da sociedade civil se tornaram ferramentas para 

mobilização em torno da discussão da EJA como modalidade da educação básica, criando 

demandas para os conselhos de educação, tanto em nível estadual quanto nacional. Este 

movimento desencadeou a realização de audiências públicas e reuniões pelo Conselho 

Nacional de Educação para discutir a temática, cujo resultado se encontra sistematizado no 

Parecer CEB/CNE
10

 n. 11/2000, elaborado pelo Conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury 

(BRASIL, 2000), que se tornou um documento referência para embasar as discussões sobre 

EJA no Brasil. 

A partir de 2003, com o início do governo de Luís Inácio Lula da Silva, houve um 

movimento de reorientação das propostas que tinham como alvo o público da EJA. Assim, os 

programas vigentes no período anterior foram sendo substituídos por outros, estabelecendo 

gradativamente uma relação direta com estados e municípios para a oferta de cursos para o 

                                                           
10

 Câmara de Educação Básica (CEB) e Conselho Nacional de Educação (CNE). 
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público jovem e adulto, com uma lógica distinta dos anteriores, que se pautavam em parcerias 

estabelecidas entre os setores público e privado (MACHADO, 2009). Como fato relevante 

desse período, deve ser destacada a inclusão da EJA no Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB), que substituiria o FUNDEF, pela Emenda Constitucional n. 53/06, 

posteriormente convertida na Lei n. 11.494/07 (BRASIL, 2007c). O FUNDEB apresentava 

avanços em relação ao FUNDEF, porque se estendia a todas as etapas e modalidades da 

educação básica e a todos os profissionais da educação, e não apenas aos docentes. Porém, em 

relação à EJA, o FUNDEB ainda demonstrava contradições. 

De acordo com apontamentos de Duarte (2007, p. 708), a regulamentação do 

FUNDEB ―representou um avanço em termos da implementação progressiva do direito à 

educação‖. Mas outros pontos de vista também podem ser considerados, já que ao comentar 

sobre o FUNDEB, Machado (2009, p. 26) aponta que: 

No início da implantação do FUNDEB, várias dúvidas foram levantadas: 

Quais seriam para a EJA os efeitos do peso 0,8 no valor das matrículas dos 

seus alunos, se comparado ao peso referência 1 atribuído às matrículas do 

ensino fundamental urbano nas quatro primeiras séries? O que representaria 

a entrada parcelada no Fundo (33% em 2007; 66% em 2008; 100% em 

2009)? O que significa a matrícula de EJA não poder ultrapassar 15% de 

toda a matrícula no interior do FUNDEB em cada sistema? 

Essas questões permanecem como preocupações para os que pesquisam a EJA 

enquanto política pública, já que os dados disponibilizados pela PNAD 2014, coletados em 

2013, informam que ainda existem 8% de analfabetos na população brasileira acima de quinze 

anos, o que significa cerca de 13 milhões de pessoas, sendo que na Região Nordeste o 

percentual chega a 15,9%, praticamente o dobro da média nacional, representando cerca de 9 

milhões de pessoas (IBGE, 2014). Essas informações reforçam a necessidade de mobilizar 

jovens e adultos de todo território nacional, visando um retorno ao processo de escolarização, 

pois conforme aponta Cury (2008b, p. 300): 

[...] os jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de se escolarizar na 

idade própria podem e devem ser sujeitos de um modelo pedagógico próprio 

e apoiados com recursos que os façam recomeçar sua escolaridade sem a 

sombra de um novo fracasso. 

No sentido de expor outras questões relacionadas ao perfil do público da EJA, torna-se 

indispensável apresentar a determinação legal da Constituição Federal de 1988, no Artigo 

205, quando se refere à qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988), assim como a LDBEN 

n. 9.394/96, no Artigo 37, o qual indica que ―a educação de jovens e adultos deverá articular-
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se, preferencialmente, com a educação profissional‖ (BRASIL, 1996a). Essas determinações 

legais sinalizariam para uma possível ampliação da EJA enquanto política pública, as quais 

podem ser materializadas nas tentativas de aproximação entre as modalidades EJA e educação 

profissional, iniciadas no governo de Luís Inácio Lula da Silva, em 2003. 

No caso da EJA, observa-se em sua trajetória um histórico voltado para propostas de 

―erradicação do analfabetismo‖, apresentadas sob a forma de campanhas e programas, ou 

ainda de ofertas ―compensatórias‖, que podem ser verificadas nas concepções do Ensino 

Supletivo. No caso da educação profissional, vê-se um foco inicial nos ―indigentes e 

desfavorecidos da fortuna‖, tentando absorvê-los para o treinamento da mão-de-obra 

necessária para o avanço da economia, fomentando o surgimento de escolas que possuíam 

características específicas. 

Esse movimento de criação de instituições especializadas em formação profissional ao 

longo do século XX tem como exemplo recente o ano de 2008, no qual teve início a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, formada por um conjunto de 

instituições — algumas originárias do período do Império — que ofertam cursos de diversos 

níveis e modalidades, estando incluída entre esses principalmente o ensino médio integrado à 

educação profissional na modalidade EJA, sob a sigla PROEJA, com concepção e 

organização próprias. 

Portanto, percebo que da interseção existente entre as modalidades EJA para o ensino 

médio e a educação profissional surgem, além de propostas de programas e projetos, questões 

relacionadas ao direito à educação, também pertencentes a demandas do direito ao trabalho, já 

que conforme estabelecido na LDBEN n. 9.394/1996, na Constituição Federal de 1988 e na 

interpretação de Cury (2008b, p. 296), a educação escolar é: 

[...] erigida em bem público, de caráter próprio, por ser ela em si cidadã. E 

por implicar a cidadania no seu exercício consciente, por qualificar para o 

mundo do trabalho, por ser gratuita e obrigatória no ensino fundamental, no 

ensino médio [...] a educação é dever do Estado. 
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2. A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica tem seu cerne 

formador na primeira década do século XX, em 1909, quando no governo do Presidente Nilo 

Peçanha foram criadas 19 Escolas de Aprendizes e Artífices que, naquele período, eram 

subordinadas ao Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio. Conforme 

aponta Manfredi (2002, p. 17), o Decreto n. 7.566/1909, que criou essas instituições, 

determinava que: 

[...] não é necessário só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com 

o indispensável trabalho técnico e intelectual, como também fazê-los 

adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade 

ignorante, da escola do vício e do crime. 

De acordo com a autora, observa-se que neste período houve o surgimento de um novo 

perfil de aluno, não apenas os órfãos, pobres e desvalidos, mas também outros que pertenciam 

aos setores populares urbanos, que seriam os futuros trabalhadores assalariados, fato que 

poderia constituir e justificar a necessidade de formação profissional diferenciada para este 

grupo. Esta necessidade se baseava na lucratividade da cafeicultura, no investimento dos 

lucros dos empreendimentos industriais, ainda embrionários, e no surgimento dos grandes 

centros urbanos, com carências na área de transporte e construção civil. 

A realidade apresentada indicava urgência por uma formação profissional que se 

estruturasse a partir de currículos e metodologias próprios, além de condições de ingresso e 

destinação de seus egressos. E segundo os apontamentos de Manfredi (2002), vê-se que o 

caráter utilitário da proposta surgida com o Decreto n. 7.566/1909, inicialmente, teria a 

intenção de romper com o ensino compulsório de ofícios artesanais, que caracterizavam as 

instituições educacionais de cunho profissional até o início do século XX no Brasil. A autora 

comenta que este aspecto artesanal podia ser visualizado em diversas instituições 

profissionalizantes surgidas no século XIX, tais como: a Escola de Belas Artes (1816) e o 

Instituto Comercial (1861), ambas localizadas no Rio de Janeiro, cidade que também era sede 

do Liceu de Artes e Ofícios, assim como Salvador (1872), Recife (1880) e São Paulo (1882), 

entre outras. 

A partir deste trecho introdutório, ressalto que no segundo capítulo abordarei os 

aspectos históricos da educação profissional no país desde o seu início em 1909, passando 

pelas transformações realizadas na década de 1940, durante a Era Vargas; a criação das 

Escolas Técnicas Federais em 1959; a proposta dos CEFETs, iniciada em 1978; e dos 
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Institutos Federais, já no ano de 2008. Neste capítulo também apresentarei algumas 

concepções e práticas do PROEJA, além de um levantamento da produção acadêmica sobre o 

Programa, que contemplou Teses e Dissertações defendidas entre os anos de 2007 e 2015, 

possibilitando uma visão geral da educação profissional e do Programa PROEJA em 

particular. 

Sobre esse início da educação profissional no Brasil, tendo como destaque as Escolas 

de Aprendizes e Artífices, encontram-se em Cunha (2000) informações destacando que essas 

instituições estiveram ativas durante 33 anos e formaram cerca de 141 mil alunos. Os ofícios 

ensinados eram marcenaria, alfaiataria e sapataria, cursos que, segundo o autor, mostravam 

certa distância entre as metas dos idealizadores da proposta e a realidade das escolas, já que 

esses ofícios eram considerados de caráter artesanal, aspecto que colocava em segundo plano 

a meta principal de seus criadores, que priorizava o caráter manufatureiro, já vislumbrando 

um ensino industrial. O autor (CUNHA, 2000) também afirma que a criação dos cursos não 

seguia critérios que considerassem possíveis demandas industriais, que então se iniciavam, ou 

mesmo qualquer forma de adaptabilidade às questões locais. 

Tendo como base a leitura do Decreto n. 7.566, de 1909, corroborada por Frigotto 

(2011), adverte-se que o ensino profissional do início do século XX tinha a intenção de 

priorizar o atendimento aos filhos dos setores menos favorecidos da sociedade. Segundo o 

autor, essa organização educacional também indicava que os filhos dessas classes sociais, 

compulsoriamente, deveriam optar por um tipo de educação por meio do qual não poderiam 

dar continuidade aos estudos caso quisessem, o que constituiria um entrave para a superação 

da condição social em que viviam. Essas limitações, somadas à precarização de alguns cursos, 

caracterizaram a chamada ―educação pobre para os pobres‖, que se apresentaria de diversas 

formas ao longo do século XX. 

No período da Constituição Federal (CF) de 1937, também se observa uma política 

discriminatória em relação ao acesso e desenvolvimento na educação, pois somente às elites 

cabia o privilégio de frequentar a escola secundária voltada à formação intelectual dos 

sujeitos. Aos pobres, chamados de ―classes menos favorecidas‖ na CF, ofertava-se o ensino 

profissionalizante, confirmando a continuidade dos aspectos já apontados por Frigotto (2011). 

No texto constitucional (BRASIL, 1937, Art. 129) essas concepções são apresentadas da 

seguinte forma: 

O ensino prevocacional e profissional destinado às classes menos 

favorecidas é, em matéria de educação, o primeiro dever do Estado. Cumpre-

lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e 
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subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou 

associações particulares e profissionais. 

Em Cunha (2000), também podem ser destacados comentários a respeito da Carta 

Magna de 1937, que apresenta trechos que indicam a omissão do Estado sobre a criação de 

escolas de caráter profissionalizante, diminuindo, então, a responsabilidade do governo sobre 

esta área da educação. O trecho no mesmo artigo (BRASIL, 1937, Art. 129) assim registra: 

É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de sua 

especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários 

ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os 

poderes que caberão ao Estado sobre essas escolas, bem como os auxílios, 

facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo poder público. 

Em 1937 também foi regulamentada a Lei n. 378, que possibilitava a transformação 

das Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Profissionais, já nesse período vinculados ao 

Ministério da Educação e Saúde (FRIGOTTO, 2011). Essa Lei abriu caminho para que, na 

década de 1940, fosse criado um conjunto de decretos-lei, denominados Leis Orgânicas do 

Ensino, que ficaram conhecidas como Reforma Gustavo Capanema, fazendo referência ao 

Ministro da Educação e Saúde do período. 

2.1 A DÉCADA DE 1940: NOVOS APONTAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

O período que teve início com a regulamentação das Leis Orgânicas do Ensino, na 

década de 1940, inaugurou uma série de transformações na educação brasileira, entre as quais 

pode ser destacada a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o 

Serviço Nacional do Comércio (SENAC), órgãos que motivaram e influenciaram a criação de 

instituições de cunho profissionalizante. Nessa mesma época, foi promulgado o Decreto n. 

4.036/1942, que ampliou a abrangência do SENAI para setores além da indústria, inserindo 

também a pesca, o transporte e a comunicação. Esses decretos potencializaram a configuração 

de uma rede de escolas técnicas organizadas e gerenciadas por órgãos de representação 

empresarial. Esse conjunto de decretos e ações são considerados o núcleo formador do 

conjunto de instituições denominadas Sistema S (MANFREDI, 2002). 

Em termos gerais, observa-se que houve transformações no ensino técnico 

profissionalizante durante a Era Vargas. Entretanto, também se visualiza uma ampliação na 

chamada ―dualidade de classes‖ ou ―dualismo‖. Essa característica mantinha a mesma 

perspectiva existente no início do século XX, já que para aqueles sujeitos pertencentes aos 

grupos favorecidos economicamente, havia a possibilidade de serem dirigentes, o acesso ao 
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ensino superior e uma educação intelectualizada, enquanto para os trabalhadores e seus filhos, 

oriundos dos grupos menos favorecidos, caberia uma educação direcionada para assumir 

cargos subalternos, muitas vezes precariamente e em cursos com carga horária reduzida 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). 

Frigotto (2011) afirma que o ―dualismo‖ reforçava a sociedade de classes, a partir da 

apropriação privada da terra, do enriquecimento pela produção social e distribuição do 

conhecimento. No Brasil, o ―dualismo‖ teria se estabelecido por meio do escravismo e da 

discriminação do trabalho manual. E mesmo que no final do século XX e início do XXI os 

debates sobre analfabetismo e educação para as classes menos desfavorecidas tenham sido 

incorporados às políticas de Estado, o foco permaneceu na formação geral para as elites e na 

formação profissional para os demais setores da sociedade. 

Ainda conforme Frigotto (2011), esse ―dualismo‖ ganhou um caráter estrutural a partir 

da década de 1940, quando a educação brasileira foi reorganizada pelas Leis Orgânicas do 

Ensino. Essas leis reforçaram o ensino acadêmico e aristocrático para a classe dominante, 

assim como regulamentaram o ensino profissional em diversos ramos da economia, 

caracterizando o que para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) significou a fragmentação do 

sistema educacional brasileiro. Deste modo, essa fragmentação pode ser visualizada na Figura 

1, que apresenta um resumo da estruturação da educação brasileira a partir da década de 1940, 

com as alterações trazidas pelas Leis Orgânicas do Ensino: 

 
Fonte: Ghiraldelli Júnior (2009) 

Figura 1: Estruturação da educação brasileira – década de 1940 
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Pode ser observado na Figura 1 que, a partir das Leis Orgânicas da década de 1940, o 

ensino técnico profissional foi estruturado em três setores da economia (industrial, comercial 

e agrícola). Na mesma Figura também é apresentada a área do magistério, denominada 

normal, o ensino secundário, e na parte de cima o ensino primário. 

De maneira geral, os cursos do ensino profissional se organizavam em dois ciclos: um 

fundamental, de quatro anos, e outro técnico, que poderia ter de três a quatro anos. Também 

destaco o caráter de seletividade aplicado, principalmente devido à obrigatoriedade de exames 

de admissão que constituíam, no período, um pré-requisito para que o sujeito tivesse acesso à 

etapa posterior, que poderia ser o ginásio, no caso do ensino secundário, o 1º ciclo do normal 

ou o 1º ciclo dos cursos técnicos da área industrial, comercial e agrícola. (ROMANELLI, 

2014). 

No caso do ensino primário, também apresentado na Figura 1, vê-se que, como o 

Decreto-lei n. 8.529, de 1946 (Lei Orgânica do Ensino Primário) foi promulgado em 

momento posterior à saída de Getúlio Vargas do governo, tornava-se possível um retorno à 

democracia e à abertura de novos rumos para o acesso à educação. Dessa forma, a 

estruturação do ensino primário, organizado em fundamental e supletivo, com duração de 

quatro e dois anos, respectivamente, representava essa nova possibilidade. 

De acordo com a afirmação de Shiroma (2004), a partir da regulamentação do 

Decreto-lei n. 8.529/1946 nos Artigos 2º ao 9º, o ensino primário fundamental seria destinado 

a crianças de sete a doze anos, e o ensino primário supletivo aos adolescentes e adultos que 

não receberam esse nível de educação na idade considerada adequada. 

O ensino secundário, regulamentado pelo Decreto-lei n. 4.244, de 1942, era dividido 

em ginásio, com a duração de quatro anos, e o 2º ciclo, estruturado em clássico ou científico, 

com a duração de três anos. O clássico intencionava oferecer a formação voltada para a área 

de humanidades, enquanto o científico tinha como foco principal a formação que privilegiava 

as ciências naturais e exatas (ROMANELLI, 2014). Em ambos os casos – clássico e científico 

— os cursos não possuíam caráter de formação profissional, pois o objetivo era proporcionar 

condições para o ingresso em cursos superiores. 

Em Romanelli (2014) e Shiroma (2004) podem ser vistos apontamentos sobre o ensino 

secundário regulamentado pelo Decreto-lei n. 4.244/1942, cujo ponto central seria formar as 

―individualidades condutoras‖ do país. Assim, segundo as autoras, o Decreto só reafirmava a 

tradição do ensino secundário acadêmico, propedêutico e aristocrático, refletindo o momento 

político do Estado Novo, caracterizado por uma ideologia autoritária e populista. 
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No ensino industrial, além do 1º ciclo (básico) de quatro anos, existia o curso de 

mestria, que tinha duração de dois anos e estava incluso nesse ciclo básico. O ensino técnico 

pedagógico, inserido no 2º ciclo, tinha a duração de um ano, e visava à formação de 

professores para atuação nas escolas com foco industrial, complementando assim a parte 

técnica da área. Ainda inseridos no ensino industrial, havia os cursos artesanais, de duração 

curta e variável, e os cursos de aprendizagem destinados à qualificação de aprendizes 

industriais, com a intenção de manter vínculo direto com possíveis empregadores. 

Quanto à questão do acesso ao ensino superior, é enfatizado por Romanelli (2014) que 

só era permitido o ingresso em cursos superiores de áreas correlatas, então denominadas como 

Ensino Superior Técnico, caracterizando inflexibilidade e diminuição de possibilidades aos 

que optavam pelo ensino industrial. 

O ensino comercial e o ensino agrícola tinham o 1º ciclo com duração de quatro anos e 

vários cursos técnicos de três anos no 2º ciclo, tais como propaganda, estatística, 

administração, contabilidade e secretariado na área comercial; e horticultura, agricultura, 

zootecnia e prática veterinária na área agrícola. Assim como no ensino industrial, no ensino 

agrícola havia o curso de mestria no ciclo básico, com duração de dois anos, e cursos 

agrícolas pedagógicos, como didática do ensino agrícola e administração de ensino agrícola, 

com duração de um ano. De maneira distinta dos outros cursos, no caso do ensino comercial e 

do ensino agrícola não havia cursos superiores que pudessem ser oferecidos aos que 

quisessem prosseguir tendo feito estes percursos de ensino, aumentando a precariedade 

existente nestas áreas de conhecimento. 

No ensino normal também havia o 1º ciclo (básico), de quatro anos, oferecido nas 

chamadas Escolas Normais Regionais; e o 2º ciclo, com duração de três anos, ofertado nas 

Escolas Normais e também nos Institutos de Educação, sendo que nestes últimos 

funcionariam o 1º e o 2º ciclos, cursos de especialização para professor primário, habilitação 

de administradores escolares, além do jardim da infância e a escola primária como cursos 

anexos. Sobre a questão da continuidade de estudos e da falta de flexibilidade desses cursos, 

Romanelli (2014) aponta que a formação de estudantes normalistas era limitada apenas a 

alguns cursos da Faculdade de Filosofia, aspecto que restringia o acesso a determinadas áreas 

de conhecimento. Em termos práticos, para quem cursasse o normal e quisesse continuar os 

estudos em outras áreas fora da Faculdade de Filosofia, havia a necessidade de realizar 

concomitantemente o ensino secundário (clássico ou científico) ou, ainda, realizar exames de 

madureza, para se equiparar s possibilidades de acesso de quem tinha concluído o ensino 

secundário. Também podem ser visualizadas outras contradições relativas à Lei Orgânica do 
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Ensino Normal, verificadas na discriminação imposta pelo Art. 21 do Decreto n. 8.530, de 

1946, que regulamentou o ensino normal no país. O artigo determinava que não fossem 

admitidos, em qualquer dos dois cursos, fosse no 1º ou 2º ciclo, candidatos maiores de vinte e 

cinco anos (ROMANELLI, 2014). 

Considerando a realidade brasileira da década de 1940, na qual a maioria do pessoal 

empregado no magistério primário não possuía formação para a função e pertencia a uma 

faixa etária que excedia o limite de vinte e cinco anos, observa-se que esse dispositivo 

impedia a qualificação de quem já exercia o magistério sem possuir a formação oficial 

(ROMANELLI, 2014). Deste modo, vê-se mais um caso de o Estado, por meio de 

dispositivos legais, negar o direito do acesso à educação e à formação profissional aos 

cidadãos. 

De maneira geral, podem ser percebidas algumas diferenças com relação aos 

direcionamentos do período do Estado Novo e o imediatamente posterior, principalmente em 

termos de possibilidades de se fazer cumprir o direito à educação para o público adolescente e 

adulto. Assim, de acordo com indicações de Romanelli (2014), a organização do ensino 

primário supletivo, implementado em 1947, contribuiu efetivamente para a diminuição da 

taxa de analfabetismo no final da década de 1940 e em toda a década de 1950. Com estas 

observações a autora (ROMANELLI, 2014, p. 165), ratifica que ―esse foi um dos aspectos da 

lei que, por sinal, foi aplicado de forma positiva‖. 

2.2 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NAS DÉCADAS DE 1960 E 1970 

Em 1959, no governo do Presidente Juscelino Kubitschek, por meio da promulgação 

da Lei n. 3.552, os estabelecimentos de ensino vinculados ao então Ministério da Educação e 

Cultura passaram a ter autonomia administrativa, didática e financeira. Essas instituições 

tiveram seus nomes alterados para Escolas Agrotécnicas Federais (EAF) e Escolas Técnicas 

Federais (ETF), sendo que estas últimas poderiam ser industriais, comerciais ou agrícolas, 

conforme o seu histórico e foco principal (BRASIL, 1959). 

A Lei, na realidade, transformava as unidades oriundas das antigas Escolas de 

Aprendizes e Artífices e dos Liceus Profissionais em Escolas Técnicas Federais. Dessa forma, 

por serem mantidas com recursos do governo federal, e também devido ao pequeno número 

de unidades existentes, estas escolas tiveram condições de gradativamente serem 

reconhecidas como ―centros de excelência‖, oferecendo ―ensino de qualidade‖. 

Ainda segundo a Lei n. 3.552/1959, esses estabelecimentos tinham como objetivo 

proporcionar uma base de cultura geral e iniciação técnica que permitisse ao educando 
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integrar-se na sociedade, participar do trabalho produtivo de cunho industrial, comercial ou 

agrícola, de acordo com a habilitação propiciada. A Lei também possibilitava aos alunos 

formados em escolas técnicas prosseguir os estudos, pelo fato de promover equivalência entre 

o ensino secundário e os cursos técnicos, permitindo que egressos desses cursos pudessem se 

candidatar, em igualdade de condições, a vagas em instituições de nível superior. 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). 

Entretanto, em virtude da existência de maior procura por parte de estudantes do que a 

quantidade de vagas ofertadas nessas instituições, foram estabelecidos exames de seleção para 

o ingresso nessas escolas, inspirados nos moldes de acesso ao 1º ciclo do antigo ensino 

industrial. Esse recurso perdura até os dias de hoje e caracteriza a forte seletividade existente 

nas instituições federais. 

A LDBEN n. 4.024/1961 propôs e aprovou a equivalência entre cursos técnicos e o 

ensino secundário, ratificando os termos da Lei n. 3.552, de 1959. A partir desse período, 

iniciou-se um movimento de apropriação das Escolas Técnicas Federais por parte das classes 

favorecidas economicamente, porque já era possível a continuidade de estudos com a 

formação adquirida nessas instituições, conforme aponta Zibas (2005). Portanto, não seriam 

as Escolas Técnicas Federais o lugar da oferta da ―educação pobre para os pobres‖, conforme 

afirma Frigotto (2011), com relação ao ensino profissionalizante do início do século XX. 

 Embora a LDBEN n. 4.024/1961 não tratasse da educação profissional, fazendo 

apenas breve menção aos cursos técnicos agrícolas, industriais e comerciais, Zibas (2005) 

destaca a participação do Banco Mundial na elaboração de políticas públicas educacionais a 

partir dos anos 1960 e, segundo a autora, havia ministros do período da ditadura militar, entre 

eles Roberto Campos, que defendiam a perda, pelo ensino secundário, das características de 

educação humanística, ganhando conteúdos utilitários e práticos. 

Uma década após a promulgação da LDBEN n. 4.024/1961, em agosto de 1971, já 

durante a ditadura militar, foi instituída a Lei n. 5.692, tendo como meta reformar o ensino 

primário e secundário da época, então transformados em ensino de 1º e 2º graus. Essa Lei, a 

mesma que propôs o Ensino Supletivo para aqueles que não estivessem na ―idade adequada‖ 

em termos de escolaridade, também impunha a obrigatoriedade para que todo currículo de 2º 

grau estivesse vinculado a uma habilitação profissional (BRASIL, 1971). Essa mudança no 

currículo do ensino de 2
o
 grau, inserindo-lhe a educação profissional de forma compulsória, 

pretendia reforçar o contingente de mão-de-obra qualificada que o país necessitava face à 

abertura de mercado às empresas multinacionais. 
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Em termos gerais, a Lei n. 5.692/1971 não conseguiu manter a capacidade 

propedêutica no ensino de 2º grau, e também não obteve êxito em formar para o mercado de 

trabalho, em grande parte devido à falta de condições básicas para sua efetivação, tais como: 

precariedade ou inexistência de laboratórios nas escolas; carência de equipamentos e pessoal 

especializado nas áreas específicas de formação dos cursos, entre outras razões. Somente 

algumas instituições de ensino, entre elas as Escolas Técnicas Federais (ETF), realmente 

tiveram condições de formar para o exercício de uma profissão (ZIBAS, 2005). 

A partir dos apontamentos de Zibas (2005), ressalta-se o enfrentamento político-

ideológico instalado no período, pois as camadas médias da população, que resistiam em 

profissionalizar seus filhos no 2º grau, continuavam insistindo na manutenção da função 

propedêutica desse nível de ensino. Por outro lado, os setores populares, além da precariedade 

na formação profissional oferecida, ressentiam-se quanto à frágil capacidade propedêutica no 

2º grau, aspecto que novamente dificultaria o acesso desses setores a uma vaga em cursos 

superiores e à ascensão social, como utopia das classes populares, por meio da educação. 

Ainda sobre o conjunto profissionalizante dos cursos, observa-se que, devido às 

condições precárias da maioria das escolas, a população menos favorecida economicamente 

não competiria de modo igual com outros setores da sociedade, estes historicamente 

favorecidos. Este aspecto suscita mais reflexões sobre o que veio sendo chamado 

historicamente de ―educação pobre para os pobres‖, e que continuava caracterizando a 

―dualidade de classes‖ ou o ―dualismo‖, como afirma Frigotto (2011). 

Em virtude do fracasso da profissionalização compulsória, o ―engessamento‖ do 

ensino de 2º grau foi amenizado pela Lei n. 7.044, de 18 de outubro de 1982, que tornou 

facultativa a profissionalização nesse nível de ensino e deixou que as escolas optassem por 

cursos profissionalizantes ou pela educação geral e propedêutica, todos em nível de 2º grau, 

aspecto que também permitia o acesso à educação superior (BRASIL, 1982). A saída, então, 

era admitir a existência de habilitações nos currículos do 2
o
 grau, que não tinham o 

compromisso de formar profissionalmente, mas abriam campos de experiência formativa e 

profissional. 

Sobre as Escolas Técnicas Federais, como foram perpetuados os processos seletivos 

criteriosos nessas instituições, estas não contemplavam o acesso do público trabalhador nem 

de seus filhos. De forma contraditória, estes setores da sociedade, inseridos na População 

Economicamente Ativa (PEA) do país, formavam um grupo que trabalhava ou, pelo menos, 

buscava oportunidades no mundo do trabalho. Entretanto, não tinha possibilidade de entrar 

nos ―centros de excelência‖ da educação profissional brasileira. 
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2.3 DE CEFET A INSTITUTO FEDERAL: DA TRANSFORMAÇÃO À AMPLIAÇÃO 

Na década de 1970, as Escolas Técnicas Federais (ETF) receberam maiores recursos 

financeiros e, como consequência desse fato, houve aumento do número de matrículas e 

foram implementados novos cursos. A relação que o governo militar mantinha com essas 

instituições suscitou novas propostas que ajudariam a consolidar as ETFs como ―centros de 

excelência‖ para poucos, em termos de formação profissional. 

Em 1978, durante o governo militar de Ernesto Geisel, pela Lei n. 6.545 foram criados 

os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) (BRASIL, 1978). Conforme aponta 

Neves (2008), a criação dessas instituições foi idealizada com base em um acordo entre o 

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e o governo brasileiro. 

A Lei n. 6.545/1978 transformou inicialmente três Escolas Técnicas Federais (Paraná, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro) em CEFETs e, por meio dessa mudança, essas instituições 

passaram a oferecer também o ensino superior (graduação e pós-graduação), principalmente 

na área de Engenharia, além de licenciatura curta e cursos de aperfeiçoamento. Ainda 

segundo Neves (2008), o modelo instituído pelos CEFETs tinha ênfase na formação para a 

indústria, com a finalidade de integrar verticalmente todos os níveis de ensino, além de propor 

maior interação com o setor produtivo. 

Na década de 1980, o país vivia um período de redemocratização
11

 e, inserido nesse 

momento de transição, os números relacionados à educação apresentavam resultados 

preocupantes. De acordo com Shiroma (2004), das crianças que ingressavam no 1º grau, cerca 

de 50% repetiam ou eram excluídas já na 1ª série; o percentual de analfabetos era de 30%
12

, 

índice que se repetia quando se falava no percentual de crianças fora da escola. 

Ainda conforme os estudos de Shiroma (2004), as pesquisas da década de 1980 

informavam que das 8 milhões de crianças que se encontravam no 1º grau e tinham até 14 

anos de idade, 60% dessas matrículas referiam-se às três primeiras séries, que concentravam 

também 73% das reprovações. Esse quadro demonstra que as políticas públicas educacionais 

desenvolvidas pelo governo militar não obtiveram os resultados esperados. Assim, o 

contingente da população interditada do direito à educação aumentava em valores absolutos, 

fosse por questões legais, como no caso da Lei n. 4.024/1961, garantindo que os sujeitos que 

                                                           
11

 O período de transição da ditadura à democracia, da distensão de um Estado autoritário para um Estado de 

direito, da democracia relativa que culmina com a eleição de uma assembleia constituinte que formulará, com o 

apoio e a influência dos movimentos populares reprimidos durante as duas décadas, a nova Constituição 

brasileira, promulgada em 5 de outubro de 1988. 
12

 Ainda que tivesse a ação de alfabetização e de outros programas educativos a ela associados, representada pela 

Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), desde o início dos anos 1970. 
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comprovassem extrema pobreza não precisariam estudar; fosse por questões de cunho 

pedagógico e estrutural, conforme indicam os 73% de reprovações nas três primeiras séries do 

1º grau; fosse pelos resultados pífios de ações como as do MOBRAL e do Ensino Supletivo, 

voltadas a jovens e adultos. 

A década de 1990 chega com diversas mudanças econômicas e políticas, reafirmadas 

pela nova Constituição Federal (CF), com o papel do Estado sendo redesenhado e a educação 

sendo afetada diretamente pelos novos tempos. A CF de 1988 representava, em muitos 

sentidos, um avanço no campo dos direitos e da cidadania. Dessa forma, no ano de 1994, no 

governo de Itamar Franco
13

, foi sancionada a Lei n. 8.948, que iniciou a gradativa 

transformação das Escolas Técnicas Federais em CEFETs, criando então o Sistema Nacional 

de Educação Tecnológica (SNET), que visava articular as unidades de ensino, 

potencializando a organicidade e a formação de uma identidade para esse grupo de 

instituições. (BRASIL, 1994). De acordo com Borborema (2013), ao compararmos a Lei n. 

6.545/1978 que criou os primeiros CEFETs e a Lei n. 8.948/1994 que criou o SNET, pode ser 

verificada uma nítida mudança curricular no foco principal dos CEFETs que, em 1978, 

incidia na área industrial e, em 1994, passa a privilegiar a área tecnológica, devido às 

transformações ocorridas na estrutura produtiva do país, estando também inclusas nesse 

contexto as orientações do Banco Mundial para os países emergentes, conforme aponta 

Otranto (2010). 

Só em 1996, no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), foi 

sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n. 9.394 (BRASIL, 

1996a) que, no primeiro capítulo, além de conceituar a educação de maneira mais ampla, 

indicou que os processos educacionais poderiam ocorrer no interior das relações sociais, 

reconhecendo assim a dimensão educativa do mundo do trabalho. A Lei também apontava a 

necessidade de relação entre educação escolar, mundo do trabalho e prática social. 

Sobre a educação profissional, a LDBEN n. 9.394/1996 a estabelecia como área da 

educação com a finalidade de conduzir ao permanente desenvolvimento de aptidões para a 

vida produtiva, devendo ser oferecida de maneira articulada ao ensino médio. Porém, o texto 

que se referia à articulação entre educação profissional e ensino médio apresentava 

ambiguidades e contradições, entre elas o fato de que o Capítulo II da LDBEN tratava das 

modalidades da educação brasileira, na qual se inseria a educação de jovens e adultos, 

enquanto a educação profissional era abordada em três artigos de um capítulo à parte, o 

                                                           
13

 Vice-presidente que ascendeu à condição de Presidente após o impeachment de Fernando Collor de Mello. 
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Capítulo III. Deste modo, parecia subentendido que a educação profissional, por não estar 

inserida no mesmo Capítulo II da LDBEN, não representava uma modalidade de ensino 

relacionada à educação básica. 

O fato de a educação profissional se situar em um capítulo à parte da LDBEN era 

considerada uma abordagem que a caracterizava como um apêndice, colaborando para 

consolidar a dualidade que, desde o início do século XX, vinha se apresentando de diversas 

maneiras na educação brasileira (FRIGOTTO, 2011). 

De acordo com os apontamentos de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), o período do 

governo FHC realizou reformas políticas que se efetivaram como regressões profundas no 

Estado brasileiro. Uma dessas reformas consistiu na regulamentação do Decreto n. 

2.208/1997 (BRASIL, 1997) que, entre outras mudanças, estabelecia: 

Art. 5º A educação profissional de nível técnico terá organização 

curricular própria e independente do ensino médio (grifo do autor), 

podendo ser oferecida de forma concomitante ou sequencial a este. 

[...] 

Art. 8º Os currículos do ensino técnico serão estruturados em disciplinas, 

que poderão ser agrupadas sob a forma de módulos (grifo do autor). 

O estabelecimento do Decreto n. 2.208/1997 significava, de vez, a separação entre 

educação básica e educação profissional, legitimando esta última como um sistema paralelo 

ao sistema formal de educação, além de reforçar novamente a histórica dualidade existente na 

educação brasileira. 

O Decreto n. 2.208/1997 resultou em mudanças na oferta dos cursos e no perfil de 

docentes e discentes, pois grande parte das instituições oferecia cursos técnicos integrados ao 

ensino médio. Com o advento do Decreto, algumas instituições federais, entre elas os 

CEFETs, passaram a oferecer cursos subsequentes
14

, destinados a quem já possuía o ensino 

médio. Outros CEFETs se dedicaram a ofertar cursos superiores, tendo como consequência a 

redução do número de aulas de docentes dos componentes curriculares do núcleo comum do 

ensino médio (KUENZER, 2011). 

Para as instituições que ofereciam cursos concomitantes
15

, era necessário que o 

discente mantivesse duas matrículas, uma em escola de ensino médio, e outra na escola de 

educação profissional, com dupla jornada de estudos ou, ainda, na mesma instituição com 
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 Cursos subsequentes são disponíveis a quem já tenha concluído o ensino médio, sendo planejado de modo a 

conduzir o estudante à habilitação profissional técnica de nível médio. 
15

 Cursos concomitantes são disponíveis aos ingressantes no ensino médio ou àqueles que já o estejam cursando, 

podendo ser realizados em instituições de ensino distintas ou na mesma instituição. No caso de serem realizados 

na mesma instituição, devem ser efetuadas matrículas distintas para cada curso. Os cursos concomitantes são 

planejados de modo a conduzir o estudante à habilitação profissional técnica de nível médio. 
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uma matrícula em cada curso. Essa situação permitiu que as instituições de educação 

profissional ofertassem ensino médio sem vinculação com a educação profissional. 

Em 1998, ainda no governo de FHC, foi sancionada a Lei n. 9.649 (BRASIL, 1998a), 

que incluiu no Art. 3º da Lei n. 8.948/1994
16

 um parágrafo o qual determinava que a expansão 

da oferta de educação profissional somente poderia ocorrer em parceria com estados, 

municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não governamentais (ONGs). 

Dessa forma, estas autarquias e setores da sociedade seriam os responsáveis pela manutenção 

e gestão dos possíveis novos estabelecimentos especializados nessa área da educação. Outra 

observação feita a partir da Lei n. 9.649/1998 aponta para o impedimento da expansão da 

Rede Federal, criando assim obstáculos para um possível aumento do número de instituições 

federais. Portanto, entendi que o governo FHC desenvolveu políticas públicas com evidente 

intenção de desmonte do sistema de educação profissional existente, não apenas reduzindo a 

concepção do que deveria ser o campo da formação educativa de trabalhadores, mas também 

diminuindo a oferta de escolas, vagas, matrículas e recursos financeiros. 

A partir de 2003, com o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, algumas 

transformações puderam ser percebidas na educação brasileira, tais como o Decreto n. 5.154, 

regulamentado em 2004, que revogava as indicações do Decreto n. 2.208/97, permitindo 

então o retorno da integração entre educação profissional de nível técnico e o ensino médio 

(BRASIL, 2004a). Segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), a revogação do Decreto n. 

2.208/1997 era urgente e necessária, pois representava o caráter autoritário e mercantilista das 

reformas do governo FHC. O ano de 2004 também marca o início da vigência do Decreto n. 

5.224 que, ao dispor sobre a organização dos CEFETs, ampliou suas condições de atuação, 

elevando-os à categoria de Instituições de Ensino Superior (IES), suscitando assim novas 

possibilidades para início imediato, e para quando ocorresse um processo de expansão 

(BRASIL, 2004b). 

Como a revogação do Decreto n. 2.208/1997 trouxe condições para que as instituições 

federais voltassem a oferecer o ensino médio de forma integrada à formação profissional, 

vislumbrou-se a oferta de cursos que articulassem a educação de jovens e adultos (EJA) e a 

educação profissional. Deste modo, ainda no ano de 2004, a Secretaria de Educação 

Tecnológica (SETEC), do Ministério da Educação (MEC), propôs a realização de três 
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 Lei que instituiu o Sistema Nacional de Educação Tecnológica (SNET), iniciando a gradativa transformação 

das Escolas Técnicas Federais em CEFETs. 
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seminários regionais para discutir a construção de uma proposta de Anteprojeto de Leis 

Orgânicas para a educação profissional no país. 

Entre as discussões que se faziam presentes nesses seminários, destacavam-se os 

discursos de segmentos ligados aos CEFETs que, entre outras iniciativas, efetuaram a 

proposta de transformação destas instituições em universidades. Ao resgatar o histórico da 

educação profissional no país, Borborema (2013) afirma que a defesa dessa ação 

fundamentou-se na atuação predominante de alguns CEFETs no nível superior de ensino, em 

termos de graduação, pós-graduação e pesquisa. Entre as instituições que defendiam a 

transformação dos CEFETs em Universidades Tecnológicas, sobressaiam-se as unidades 

sediadas no Paraná, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, as quais haviam sido as primeiras a 

serem criadas, por meio da Lei n. 6.545, de 1978. Sobre esse tema, Frigotto, Ciavatta e Ramos 

(2005, p. 20-21) comentam que: 

[...] o que nos parece fazer sentido, entretanto, é a pertinência de se discutir 

quais devem ser, efetivamente, as características e as finalidades das 

instituições CEFETs face ao atual estágio de desenvolvimento do 

conhecimento científico e tecnológico. Perguntar-nos se, nesse contexto, o 

conhecimento tecnológico adquiriu uma especificidade a uma universidade 

como ―ciência produtiva‖ que justifique o desenvolvimento de pesquisas e a 

formação de pessoas sob princípios próprios, assim como a existência de 

instituições especializadas para este fim, parece-nos não somente apropriado, 

mas primordial antes de se tomarem decisões que reduzam uma questão de 

fundo, à lógica administrativa, financeira ou de conveniência política. 

Dessa discussão resultou que, no ano de 2005, foi regulamentada a Lei n. 11.184, 

transformando o CEFET-PR em Universidade Tecnológica Federal do Paraná (BRASIL, 

2005b). A aprovação dessa Lei continuou impulsionando o CEFET-RJ e o CEFET-MG a 

lutarem pela mesma transformação, já que também eram pioneiros e tinham condições 

similares, principalmente em termos de oferta de cursos superiores e formação docente
17

. 

No ano de 2005, a Lei n. 11.195 foi apresentada como proposta de expansão da oferta 

de educação profissional que poderia ocorrer, preferencialmente, e não mais exclusivamente, 

em parceria com estados, municípios, Distrito Federal, setores produtivos ou organizações 

não governamentais. Assim, esta Lei revogava a obrigatoriedade proposta pelo Decreto n. 

9.649/1998, estabelecida no período do governo FHC, possibilitando a partir de então um 

projeto de expansão da Rede Federal de Ensino (BRASIL, 2005d). 
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 A supressão do CEFET-RJ e do CEFET-MG conjecturou a existência de acordos de conveniência política para 

que a Lei n. 11.184/2005 fosse regulamentada, visto que o histórico, condições estruturais e organização 

administrativa das instituições eram similares. Até outubro de 2016 o CEFET-RJ e o CEFET-MG não haviam se 

transformado em universidade, e nem em Institutos Federais. 
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Para além da ação dos CEFETs, no governo Lula foram também propostas diversas 

ações, programas e projetos para a educação profissional, que contemplavam o público da 

educação de jovens e adultos, tais como: Escola de Fábrica (BRASIL, 2005e); Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens – Educação, Qualificação e Ação Comunitária (PROJOVEM) 

(BRASIL, 2005f); além do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), regulamentado 

em 2006, por meio do Decreto n. 5.840, para ser desenvolvido prioritariamente pela Rede 

Federal (BRASIL, 2006). Este Programa, objeto de pesquisa do presente trabalho, terá a 

concepção e formulação tratadas adiante, mais detalhadamente. 

Porém, novas mudanças foram propostas para a educação profissional, indicando que 

este campo constituía uma prioridade política relevante para o governo Lula. Com a 

regulamentação da Lei n. 5.773, no ano de 2006, os CEFETs tiveram ampliadas ainda mais 

suas condições para equiparação com as Instituições de Ensino Superior, em termos das 

funções de regulação, supervisão e avaliação de cursos superiores, entre outras questões 

(BRASIL, 2006a). Atendiam, assim, a novas demandas da estrutura capitalista, que se 

complexificaram e diversificaram-se, estando então muito próximos à organização dos atuais 

Institutos Federais
18

 (IFs). Uma das exceções a essa proximidade foi quanto à possibilidade de 

oferta de ensino médio independente da formação profissional técnica, aspecto que existia nos 

CEFETs e que não mais passou a existir na estrutura dos Institutos.  

Em 2007, foi publicado o Decreto n. 6.095, que estabeleceu diretrizes para o processo 

de integração de instituições federais de educação, visando à constituição de um novo modelo 

de educação profissional (BRASIL, 2007b). No mesmo ano, foi lançada a Chamada Pública 

MEC/SETEC n. 002/2007, com o objetivo de acolher propostas para constituição de Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, denominados IFETs em documentos oficiais, no 

período de construção da proposta de regulamentação dessas instituições (BRASIL, 2007a). 

Em continuidade ao tratamento dispensado à educação profissional, a regulamentação 

da Lei n. 11.741, de 16 de julho de 2008, inseriu no Capítulo II da LDBEN n. 9.394/1996, a 

Seção IV-A, reconhecendo a educação profissional como modalidade de ensino. Do mesmo 

modo, a Lei n. 11.741/2008 alterou o Capítulo III da LDBEN, que passou a ser denominado 

―Da Educação Profissional e Tecnológica‖, sendo proposto que a educação profissional 

deveria se integrar aos diversos níveis e modalidades, desde a educação básica até a educação 
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 Em momento posterior, ainda nesta subseção, serão apresentadas informações sobre a criação dos Institutos 

Federais (IFs). 
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superior, abrangendo cursos de formação inicial e continuada, cursos técnicos de nível médio, 

além de cursos tecnológicos de graduação e pós-graduação. Essa Lei também propôs maior 

articulação da educação profissional com a educação de jovens e adultos (EJA), ao ser 

incluída no Capítulo II (BRASIL, 2008b), reforçando ações e programas já existentes, 

destinados a esse público. 

Em 29 de dezembro de 2008, ao ser sancionada a Lei n. 11.892 (BRASIL, 2008a), 

foram criados os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, transformando os 

CEFETs em Institutos Federais
19

 (com exceção do CEFET-RJ e do CEFET-MG), além de 

instituir a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A Rede Federal é 

hoje constituída pelos Institutos Federais, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), pelos Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

(CEFET-RJ) e de Minas Gerais (CEFET-MG), além das escolas técnicas vinculadas às 

universidades federais e o Colégio Pedro II, estes últimos incluídos pela Lei n. 12.677/2012 

(BRASIL, 2012). 

De acordo com Borborema (2013), em termos de oferta de vagas, a principal diferença 

entre o grupo formado pela UTFPR, CEFET-RJ, CEFET-MG e o modelo estabelecido para os 

Institutos Federais (IFs) é o não estabelecimento de percentual mínimo de 50% das vagas para 

educação profissional técnica de nível médio e de 20% para cursos de licenciatura, aspecto 

presente na Lei n. 11.892/2008. A autora também afirma que a criação dos IFs teria relação 

com as orientações do Banco Mundial, ao indicar aos países emergentes a proposta de um 

modelo alternativo à chamada ―universidade tradicional de pesquisa‖, muito custosa e 

imprópria para atender as múltiplas demandas de desenvolvimento econômico e social. 

Entretanto, ao comentar sobre políticas implementadas pelo governo Lula durante seu 

mandato, Frigotto (2011) afirma que este governo deu continuidade à política 

macroeconômica, buscando conciliar interesses de luta contra a desigualdade dentro da 

organização de uma sociedade capitalista. Porém, tanto Frigotto (2011) quanto Borborema 

(2013) concordam que a continuidade ocorreu, mas sem a manutenção de todo um contexto 

de ações anteriormente praticadas no governo FHC, de estagnação da educação profissional 

oferecida pelo Estado. E assim, a criação dos IFs teria um caráter simbólico. 

Nesse ambiente de possíveis avanços na formação para o trabalho, a proposta dos IFs 

leva em sua concepção a ideia de politecnia que, de acordo com Saviani (2003), se pauta na 
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 A Lei n. 11.892/2008 não admitiu a sigla IFET, veiculada no período de construção das políticas de 

regulamentação dos IFs, mas somente a simplificação para Institutos Federais. Esse fato tem relação com a 

identidade institucional que a SETEC teria a pretensão de construir, para que gradativamente essas unidades de 

ensino ficassem conhecidas em nível nacional como Institutos Federais. 
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superação do dualismo entre trabalho manual e trabalho intelectual estabelecido na educação; 

e entre formação profissional e formação geral. Nos documentos preparatórios à 

regulamentação dos Institutos, visualizam-se tentativas de superação dessa contradição, ou 

seja, a união entre trabalho intelectual e trabalho manual, a qual só poderá se concretizar a 

partir da socialização dos meios de produção, disponibilizando todo o processo produtivo a 

serviço da sociedade. Ao também comentar sobre o conceito de politecnia, Frigotto, Ciavatta 

e Ramos (2005) afirmam que, a partir da educação politécnica, o trabalhador teria condições 

de desenvolver diferentes modalidades de trabalho, por compreender a sua essência. 

Inserida nessa perspectiva, a criação dos Institutos Federais, iniciada em 2008 com a 

comemoração do centenário das escolas técnicas brasileiras, em alusão direta às 19 Escolas de 

Aprendizes e Artífices inauguradas em 1909, faz parte de um processo de expansão que se 

iniciou em 2005, quando existiam 140 unidades educacionais até aquele momento, com a 

meta de se chegar a 644 unidades em 2016
20

. Junto com essa expansão se ampliaram as 

oportunidades de acesso às escolas federais, inclusive por parte do público da EJA, já que 

entre as finalidades e características dos IFs, apresentadas pela Lei n. 11.892/2008 (BRASIL, 

2008a, Art. 6º), definiu-se: 

I – ofertar educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 

profissional nos diversos setores da economia [...] 

V – constituir-se em centros de excelência na oferta de ensino de ciências 

em geral, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico. 

Percebe-se no Artigo 6º da Lei n. 11.892/2008 o apontamento para a oferta de ―todos 

os níveis e modalidades de ensino‖, além da constituição de ―centros de excelência de 

ensino‖. Esses trechos indicam a intenção de construir um modelo de instituição que 

oferecesse níveis e modalidades que incluíssem a educação básica, a educação profissional e a 

educação superior, passando por cursos e programas com ―ensino de qualidade‖ para públicos 

diversos, incluindo nesses grupos o público da EJA, historicamente interditado do acesso a 

essas instituições. De forma complementar, no Artigo 7º da mesma Lei n. 11.892/2008 

(BRASIL, 2008a), quando são apresentados os objetivos dos IFs, visualiza-se a finalidade da 

oferta de cursos que atendam as especificidades da EJA, tal como ocorre no PROEJA (que 

será tratado em momento posterior). O trecho estabelece como meta: ―ministrar educação 

profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os 

concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos.‖ 
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 Segundo fontes do MEC, todas as novas unidades entraram em funcionamento, totalizando as 644 unidades 

previstas. Disponível em <redefederal.mec.gov.br/expansão-da-rede-federal>. Acesso em 30 set. 2016. 
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Em 2011, no governo da Presidente Dilma Roussef, foi instituído, pela Lei n. 12.513 , 

o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), com a 

finalidade de ampliação da oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de 

programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira (BRASIL, 2011). O 

PRONATEC, conforme diretrizes estabelecidas em suas orientações, prioriza a formação 

profissional estritamente voltada a demandas do setor produtivo, aspecto que tem recebido 

críticas por parte de pesquisadores da área, conforme apontam estudos de Corbari (2013), 

Saldanha (2012) e Franzoi (2013). 

Em 2014, pela Portaria n. 125, expedida pelo Ministério da Educação (BRASIL, 

2014), foi indicada a adesão de estados, municípios e do Distrito Federal à proposta de oferta 

da EJA articulada à educação profissional no âmbito do PRONATEC, fato que, segundo 

Franzoi (2013), coloca em dúvida as possibilidades de tornar o PROEJA uma política pública 

na Rede Federal de Ensino, além de remeter às descontinuidades de um passado recente. 

2.4 O PROEJA: CONCEPÇÃO E PRÁTICAS 

A atuação da Rede Federal junto ao público da EJA foi potencializada quando ocorreu 

a publicação da Portaria n. 2.080/2005 – MEC, em 13 de junho de 2005 (BRASIL, 2005d). A 

partir desse documento oficial, o governo instituía um percentual mínimo obrigatório de 

vagas que deveriam ser disponibilizadas a jovens e adultos, em oferta na modalidade EJA, na 

Rede Federal de Ensino. A Portaria apresentava os seguintes apontamentos, com destaque 

para a projeção de crescimento das vagas: 

Art. 2º Os cursos de educação profissional integrada ao ensino médio, na 

modalidade de jovens e adultos, serão ofertados obedecendo as seguintes 

proporções: 

I – em 2006, dez por cento do total das vagas de ingresso; 

II – em 2007, vinte por cento do total das vagas de ingresso. 

§ 1º A referência para as vagas de ingresso é o ano de 2005. 

§ 2º Em 2007, as metas fixadas neste artigo serão reavaliadas para o 

estabelecimento dos percentuais a serem aplicados a partir de 2008. 

De acordo com o documento seriam ofertadas 10% das vagas de ingresso em tais 

instituições em 2006 e 20% em 2007. Tais metas seriam reavaliadas em 2007 e se destinavam 

especificamente ao ensino médio técnico para a EJA. Essa proposta inicial desafiava as 

instituições federais a reservarem inicialmente 10% de suas vagas para o público da EJA, 

―público potencial e rigorosamente interdito a essa possibilidade‖ (PAIVA, 2012, p. 12). O 

efeito mais intenso do instrumento legal não residia nos percentuais de vagas fixados, mas 
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sim na inclusão de um público diferenciado do habitualmente demandante na Rede Federal, o 

que ocasionou diversas indagações por parte dos dirigentes das instituições. 

A partir desses questionamentos, algumas contradições desse processo vieram à baila, 

entre as quais se destacava o fato de que se a Portaria n. 2.080/2005 determinava, de forma 

obrigatória, que as instituições federais de educação profissional oferecessem cursos técnicos 

integrados ao ensino médio na modalidade EJA, também se encontrava em vigência o Decreto 

n. 5.224/2004, o qual estabelecia que: 

[...] os centros federais de educação tecnológica – CEFETs – criados 

mediante transformação das escolas técnicas federais e escolas agrotécnicas 

federais, [...] constituem-se em autarquias federais, vinculadas ao Ministério 

da Educação, detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar (grifo do autor) (BRASIL, 

2004a, p. 1). 

Em termos jurídicos, um Decreto se encontra hierarquicamente acima de uma Portaria, 

e, assim, não seria possível estabelecer a obrigatoriedade da oferta desses cursos pelos 

CEFETs. Portanto, observa-se que a Portaria n. 2.080/2005 necessitava de legalidade 

(MOURA, 2012). 

Em meio a esse cenário, o PROEJA surge no ano de 2005 como uma proposta de 

formação profissional para jovens e adultos trabalhadores. O Programa foi instituído a partir 

do Decreto n. 5.478, de 24 de junho de 2005, e ratificou quase integralmente o conteúdo da 

Portaria n. 2.080/2005, publicada 11 dias antes (BRASIL, 2005a; 2005d). Conforme afirma 

Moura (2012), o curto intervalo de tempo entre esses documentos tem relação com a 

hierarquia jurídica existente entre uma Portaria e um Decreto, tendo servido para legitimar a 

oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio na modalidade EJA por parte das 

instituições federais de ensino. 

O PROEJA, inicialmente, teve a denominação de Programa de Integração da 

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

Adultos, e se limitava ao nível médio. Assim, o Programa restringia suas ações às instituições 

federais de educação tecnológica, que à época eram representadas pelos Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFETs), Escolas Técnicas Federais, Escolas Agrotécnicas Federais 

e Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais. 

Observa-se que nesse primeiro momento, a proposta do PROEJA abarcava, enquanto 

etapa da educação básica, somente o ensino médio, não havendo ainda a inclusão do ensino 

fundamental. O Decreto n. 5.478/2005 também ratificava as orientações estabelecidas na 
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Portaria n. 2.080/2005, entre as quais se destacava a determinação de que as instituições 

federais deveriam reservar 10% de suas vagas de ingresso para o público da EJA. 

A publicação da referida Portaria e do Decreto causaram forte oposição na Rede 

Federal, especialmente entre os dirigentes. Algumas justificativas para essa resistência foram 

apresentadas por Moura (2006)
21

 e, entre elas, constava, como aspecto relevante, a falta de 

experiência dessas instituições com a modalidade EJA. 

De maneira efetiva, considerando-se as 140 instituições federais existentes em todo o 

território brasileiro à ocasião, observa-se que até a publicação do Decreto n. 5.478/2005 

somente os CEFETs de Pelotas (Rio Grande do Sul), de Santa Catarina, do Espírito Santo, de 

Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro) e de Roraima ofertavam a modalidade EJA, com a 

restrição de serem cursos relativos ao ensino médio como etapa da educação básica; ou seja, 

não havia até esse momento cursos em larga escala que integrassem ensino médio, educação 

profissional e EJA na Rede Federal. Existiam também outras justificativas apresentadas pela 

Rede, tais como o número reduzido de docentes do núcleo comum do ensino médio no quadro 

de profissionais dessas instituições; a falta de infraestrutura física e de profissionais técnico-

administrativos necessários para atender a nova demanda, ainda como reflexo da estagnação 

provocada pelo Decreto n. 2.208/1997, vigente até o ano de 2004, que representou a 

separação entre educação básica e educação profissional. 

Mediante esse quadro, tentativas foram realizadas para minimizar as questões 

apresentadas pelos representantes das instituições federais, por meio de diálogo entre os 

gestores dessas instituições e outros grupos pertencentes ao campo de trabalho e educação, de 

EJA, entre outros. Assim, integrantes do corpo técnico do MEC, pertencentes à SETEC, além 

de outros setores, realizaram ainda durante o ano de 2005 uma série de oficinas pedagógicas 

com o intuito de capacitar os gestores para a implantação do PROEJA. Essas ações resultaram 

em análises e discussões acadêmicas que geraram diversas mudanças no caminho de 

implantação do Programa, objetivando fomentar-lhe uma base sólida (MOURA, 2006). 

Entretanto, outros apontamentos podem ser feitos, considerando-se a ruptura que se 

anunciava mediante a possibilidade de acesso do público da EJA à Rede Federal, pois, como 

afirma Paiva (2012, p. 49): 

[...] assumir que o público da EJA não é, e nunca foi, aluno da rede federal 

(e que, por isso mesmo, precisava ser reconsiderado, na perspectiva do 
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 Moura participou do grupo (que incluía dirigentes) constituído para pensar a proposta do PROEJA, desde o 

início, e suas observações referem-se a argumentos ouvidos durante os trabalhos. Além disso, como docente na 

Rede, tomava como referência as avaliações feitas no próprio CEFET onde atuava. 
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Parecer n. 11/2000, quanto à função ―equidade‖ na EJA) implicava um 

exercício de autocrítica que os gestores não pareciam dispostos a realizar. 

Além dessas observações, outras podem ser destacadas como característica de uma 

mentalidade conservadora e elitista que ainda circunda a Rede Federal. Ao comentar sobre um 

evento que reuniu 11 instituições federais que ofereciam cursos do Programa, Santos (2010, p. 

122) descreve que uma professora da Rede Federal enfatizou que, ―se não fosse por decreto, o 

PROEJA, provavelmente, não seria oferta das escolas federais da rede de educação 

profissional e tecnológica‖. 

A partir da conjuntura apresentada, observa-se que comentários desse porte reforçam o 

caráter tradicional das instituições federais, algumas delas centenárias, porque oriundas das 

antigas Escolas de Aprendizes e Artífices, criadas em 1909. Outro aspecto que colabora com 

este tipo de pensamento é o fato histórico de que essas instituições, desde o momento em que 

se tornaram Escolas Técnicas Federais, em 1959, passaram a ter como característica processos 

seletivos criteriosos, que normalmente beneficiam somente estudantes que tiveram acesso a 

cursos preparatórios para o concurso de ingresso ou que estudaram em ―boas‖ escolas 

privadas, consideradas de ―qualidade‖. 

Como consequência do cenário crítico estabelecido, o Decreto n. 5.478/2005, que 

criou o PROEJA, foi revogado pelo Decreto n. 5.480, de 23 de julho de 2006, que instituiu, 

em âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, mantendo-se a sigla 

PROEJA (BRASIL, 2006b). O novo Decreto não modificava concepções e princípios do 

Programa, mas ampliava sua área de atuação, que passou a abranger, além de cursos e 

programas de educação profissional técnica de nível médio, a formação inicial e continuada 

de trabalhadores do ensino fundamental. Com essa nova realidade, o PROEJA também 

poderia ser ofertado por meio de convênio com a Rede Federal, por instituições públicas 

estaduais e municipais e entidades privadas vinculadas ao ―Sistema S‖. Algumas das 

características existentes nas propostas referentes aos Decretos n. 5.478/2005 e n. 5.840/2006 

podem ser observadas na Tabela 1: 
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Tabela 1: Comparação entre os Decretos n. 5.478/2005 e 5.840/2006 

Decreto n. 5.478, de 2005 Decreto n. 5.840, de 2006 

Nome: Programa de Integração da Educação 

Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) 

Nome: Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) 

Instituições proponentes: instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituições proponentes: instituições da Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica; Colégio Pedro 

II; instituições públicas de ensino estaduais e municipais; 

entidades privadas vinculadas ao Sistema S 

Abrangência: cursos e programas de educação 

profissional integrados ao ensino médio 

Abrangência: Cursos e programas de educação 

profissional articulados à educação básica (ensino 

fundamental e ensino médio). 

Forma de oferta: Integrada Forma de oferta: Integrada e Concomitante 

Carga horária:  

Máxima, 1.600 horas para cursos de formação 

inicial e continuada 

Máxima, 2.400 horas para nível médio 

Carga horária:  

Mínima, 1.400 horas para cursos de formação inicial e 

continuada 

Mínima, de 2.400 horas para nível médio 

Fonte: Elaboração própria 

Observa-se, na Tabela 1 que, pelo Decreto n. 5.478/2005, as unidades proponentes 

seriam somente as instituições da Rede Federal de Ensino. Já o Decreto n. 5.840/2006 incluía 

o Colégio Pedro II, que não entrara no Decreto anterior; as instituições públicas dos sistemas 

municipais e estaduais; assim como entidades vinculadas ao Sistema S. Porém, no que tange 

às instituições não federais, havia apenas a sugestão da oferta de vagas para o Programa, o 

que pode ser visualizado no parágrafo terceiro do primeiro artigo do Decreto n. 5.840/2006: 

§ 3º O PROEJA poderá (grifo do autor) ser adotado pelas instituições 

públicas dos sistemas de ensino estaduais e municipais e pelas entidades 

privadas nacionais de serviço social, aprendizagem e formação profissional 

vinculadas ao sistema sindical (―Sistema S‖). 

Para a Rede Federal foi mantida a obrigatoriedade da oferta, além de estabelecido o 

ano de 2007 como prazo para que todas as instituições até essa data implantassem o 

Programa. Também manteve-se a reserva de 10% das vagas de ingresso nas instituições 

federais, com a mesma expectativa de ampliação. Esses aspectos podem ser observados no 

segundo artigo do Decreto n. 5.840/2006, nos parágrafos 1
o
 e 2

o
: 

Art. 2º As instituições federais de educação profissional deverão (grifo do 

autor) implantar cursos e programas regulares do PROEJA até o ano de 

2007. 

§ 1º As instituições referidas no caput disponibilizarão ao PROEJA, em 

2006, no mínimo (grifo do autor) dez por cento do total das vagas de 

ingresso da instituição, tomando como referência o quantitativo de 
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matrículas do ano anterior, ampliando (grifo do autor) essa oferta a partir do 

ano de 2007. 

§ 2º A ampliação da oferta de que trata o § 1
o
 deverá estar incluída no plano 

de desenvolvimento institucional da instituição federal de ensino. 

A partir da reflexão sobre o Art. 2º do Decreto n. 5.840/2006, verifica-se a 

confirmação da Rede Federal como locus da proposta, além da indicação de ampliar a oferta 

de vagas, que seriam então inseridas nos planos de desenvolvimento das instituições. Esta 

proposição teria como meta viabilizar a institucionalização do PROEJA, passando da 

condição de um programa à condição de uma política de Estado, com a finalidade de garantir, 

na Rede Federal, o direito à educação profissional integrada à educação básica para todos — 

incluindo os jovens e adultos da modalidade EJA. 

Com relação à forma de oferta, o Decreto n. 5.478/2005 fixava para os cursos o 

modelo de ensino médio técnico integrado, aspecto ampliado no Decreto n. 5.840/2006 com a 

possibilidade de serem oferecidos na forma concomitante. Essa característica, embora 

criticada pelo fato de reforçar a histórica dualidade existente entre educação profissional e 

formação geral, poderia ampliar as possibilidades de oferta do Programa, conforme as 

demandas locais, para sujeitos que conseguiram realizar o ensino médio sem, no entanto, 

fazê-lo integrado à educação profissional. 

Quanto à carga horária, o Decreto n. 5.478/2005, como apontado, apresentava 

contradições no que se referia à limitação em 2400 horas para o ensino médio, pois em grande 

parte das instituições federais o total de horas dos cursos médio técnico integrados era 

superior a esse valor. Como o texto do Decreto indicava a carga horária máxima, esse aspecto 

poderia representar um empobrecimento curricular, principalmente pela dificuldade que 

imporia ao atendimento de especificidades locais. De acordo com Moura (2012), com a 

mudança de máxima para mínima no Decreto n. 5.840/2006, essa questão foi resolvida, já que 

se estabeleceu certa liberdade para as instituições na proposição da carga horária dos cursos. 

Deve ser destacado que as alterações realizadas pelo Decreto n. 5.840/2006 foram 

proporcionadas por diversos grupos relacionados ao Programa. Assim, diferente de outras 

propostas geralmente produzidas em gabinetes, o PROEJA foi construído a partir de intensos 

diálogos com atores pertencentes ao campo da EJA e da educação profissional (MOLL, 

2010). Esses encontros delinearam o Decreto n. 5.840/2006, que revogava o Decreto n. 

5.478/2005, conciliando as insatisfações dos gestores, além de reformular e ampliar o 

PROEJA. Esse aspecto ratifica a afirmação de Paiva (2012, p. 48), quando considera ―o 

PROEJA, do ponto de vista da concepção/formulação, uma das mais bem tecidas políticas 

que já se teve no país‖. 
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Essas mudanças foram viabilizadas por uma nova equipe que assumira a SETEC, no 

último trimestre de 2005, e que, atenta aos rumores provocados na Rede pelo Decreto 

publicado sem consulta aos gestores, propôs mudanças nos rumos de implantação do 

PROEJA. Dessa forma, a equipe coordenadora, diante do contexto existente, das críticas 

oriundas da Rede Federal e de pesquisadores de universidades, passou a considerar esses fatos 

e dialogar com os diferentes atores, e a partir daí definir mudanças nas ações, objetivando 

construir uma base mais sólida para a fundamentação do Programa (MOLL, 2010), ganhando 

ainda o reconhecimento da força política que detinha, pelo fato de mudar um Decreto cuja 

assinatura era da competência do Presidente da República. Para que tudo isso acontecesse, 

com o objetivo de amenizar críticas e resistências ao PROEJA, a SETEC constituiu, em 

dezembro de 2005, pela Portaria n. 208 (BRASIL, 2005g), um grupo de trabalho para a 

elaboração do documento referencial do Programa – o Documento Base do PROEJA. Desta 

comissão participaram professores de universidades federais e estaduais, professores e 

gestores de instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

representantes da SETEC, da então Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (SECAD), e outros representantes do MEC. 

A partir da apresentação do Documento Base, realizada em agosto de 2007, foi 

projetada a concepção do PROEJA, objetivando garantir ao público jovem e adulto o acesso à 

formação cultural, científica e tecnológica que lhes possibilitasse o desenvolvimento de 

pensamento autônomo e crítico, além de prepará-los para a vida e na vida, e não somente para 

o mercado de trabalho (BRASIL, 2007e). No Documento Base estão apresentados os seis 

princípios que fundamentam o Programa: 

1. O papel e o compromisso que as instituições públicas têm com a inclusão 

da população jovem e adulta em suas ofertas educacionais 

2. Inserção orgânica da modalidade EJA integrada à Educação Profissional 

nos sistemas educacionais públicos 

3. Ampliação do direito à educação básica pela universalização do ensino 

médio 

4. O trabalho como princípio educativo 

5. A pesquisa como fundamento da formação do sujeito contemplado nessa 

política 

6. Reconhecimento das condições geracionais, de gênero, de relações étnico-

raciais como fundantes da formação humana e dos modos como se 

produzem as identidades sociais 

Como se observa, o Programa não nascia apenas como uma ação a ser executada, mas 

assegurava princípios em relação à diversidade de público e sua formação, associando-a à 

pesquisa e, como se verá em seguida, também à formação continuada de professores, nas 
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modalidades EJA e educação profissional. Marcava-se, com isto, um tripé de apoio ao 

PROEJA – condição básica (ainda que não suficiente) para um possível sucesso. O 

Documento Base também apresentou propostas de formação continuada para professores e 

gestores, além de programas especiais para a formação de formadores e de professores como 

pesquisadores de um novo campo epistemológico, por meio de cursos de pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu. Essas ações contariam com recursos orçamentários disponibilizados 

pela SETEC/MEC e por meio de convênios estabelecidos com agências de fomento, como a 

Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Além do Documento Base apresentado inicialmente, que teve como foco a educação 

profissional e a educação de jovens e adultos integradas ao ensino médio, foram produzidos 

posteriormente outros dois documentos: um abordando a formação inicial e continuada, tendo 

como meta a implementação do PROEJA nos anos finais do ensino fundamental (PROEJA-

FIC); e outro que abordava a modalidade educação indígena, tendo sido requerido por 

demandas específicas da então SECAD, secretaria do MEC em que uma das finalidades se 

voltava à diversidade de públicos da EJA. O Documento Base do PROEJA-FIC foi 

apresentado em agosto de 2007 e o documento relativo à Educação Indígena foi 

disponibilizado em setembro de 2007. Entre outras ações de apoio ao Programa que vieram 

sendo desenvolvidas desde o seu surgimento, no tocante à formação continuada de 

professores pode ser destacada a Especialização PROEJA. Os objetivos desses cursos de 

especialização, segundo o Documento Base (BRASIL, 2007e, p. 8) eram: 

Formar profissionais com capacidades para atuar na elaboração de 

estratégias, no estabelecimento de formas criativas das atividades de ensino-

aprendizagem e de prever pro-ativamente as condições necessárias e as 

alternativas possíveis para o desenvolvimento adequado da educação 

profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio na modalidade 

educação de jovens e adultos, considerando as peculiaridades, as 

circunstâncias particulares e as situações contextuais concretas em que 

programas e projetos deste campo são implementados. 

Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos, os currículos desses cursos de 

especialização, de maneira geral, eram voltados para a necessidade de integração entre os três 

campos: ensino médio, educação profissional e educação de jovens e adultos. De acordo com 

os dados da SETEC, esses cursos foram responsáveis pela formação de mais de 3000 

profissionais em polos existentes pelo país, desde 2006, com um total de mais de 11 mil 

matrículas nos cursos de Especialização PROEJA somente entre 2006 e 2009 (MOURA 

2012). A partir de 2010 houve mudanças no quadro de ações relacionadas ao PROEJA e, 

dessa forma, é relevante afirmar que as ações referentes aos cursos de especialização tiveram 
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continuidade somente enquanto havia recursos especificamente repassados pelo MEC e 

destinados a subsidiar o Programa. Essa oferta foi sendo interrompida, na medida em que o 

MEC cessou o financiamento direto de novas turmas, pela indução prevista de incorporação 

orçamentária dos custos relacionados à oferta obrigatória do PROEJA, conforme definido por 

Decreto Federal. Assim, destaca-se que em grande parte das unidades de ensino o incentivo 

inicial do MEC não foi suficiente para a institucionalização do Programa, sempre muito 

contestado pelos Institutos Federais. A previsão orçamentária também não foi idealizada 

como proposta futura, não havendo, desde então, recursos específicos para que os cursos de 

especialização fossem mantidos de forma contínua, o que impactou negativamente o 

Programa. A Tabela 2 apresenta a situação das especializações em PROEJA no Brasil de 

2006 a 2009
22

: 

Tabela 2: Especialização em PROEJA 

Ano Nº de polos Nº de matrículas Recursos (R$) 

2006 15 1400 3.734.275,30 

2007 21 3450 10.624.531,98 

2008 33 3794 8.975.288,19 

2009 33 2789 7.632.802,12 

Fonte: <www.portalmec.gov.br> 

Sobre a questão das especializações em PROEJA, pode-se ver em Moura (2012) a 

afirmação de que no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) foram abertas 14 

turmas entre os anos de 2006 e 2009, todas com financiamento do MEC. Entretanto, no ano 

de 2010 a instituição não criou novas vagas para o curso de especialização. Segundo o autor, 

as razões para a descontinuidade da oferta tem relação direta com o corte de recursos 

adicionais que auxiliavam na manutenção do curso, porque a partir de então deveriam estar 

previstos orçamentariamente. 

No caso do IFRJ, a Especialização em PROEJA, existente entre os anos de 2007 e 

2009, também não ofereceu vagas em 2010, tendo suas atividades interrompidas a partir desse 

ano
23

. Porém, em decorrência da lacuna surgida, houve discussões que desencadearam a 

criação da Especialização em Educação de Jovens e Adultos. Esse curso teve a oferta iniciada 

em 2012, sendo desde então uma pós-graduação lato sensu regularmente oferecida pela 

                                                           
22

 Até outubro de 2016 não haviam sido encontradas fontes oficiais que completassem as informações da Tabela 

3 referente aos anos posteriores a 2009.  
23

 Informação apresentada no Relatório de Gestão do IFRJ. Disponível em: <www.ifrj.edu.br>. Acesso em 10 

dez. 2016. 
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Instituição. Ainda sobre as especializações, um aspecto deve ser destacado: observa-se que a 

maioria dos cursistas professores não era da Rede Federal, mas sim das redes públicas de 

ensino estaduais e municipais. Também as propostas, de modo geral, não tinham orientação 

para a formação específica de professores nos diversos componentes curriculares que 

compõem a educação profissional, a EJA e seus possíveis direcionamentos (MOURA, 2012). 

Nesse caso, o desejável era que se avançasse no campo das pesquisas, para melhor 

compreensão e intervenção nas ações que ainda se encontram ativas nesse campo. 

A iniciativa da pesquisa, articulada ao PROEJA, traduziu-se pelo Programa de Apoio 

ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Educação Profissional Integrada à 

Educação de Jovens e Adultos, constituída por um convênio entre a CAPES e a SETEC. 

Desse convênio foi proposto o Edital PROEJA-CAPES/SETEC n. 03/2006, que instituiu 

linhas de financiamento para a formação de redes de cooperação acadêmicas, constituindo 

assim núcleos de trabalho sobre o PROEJA, com o objetivo ainda, de formação de 

pesquisadores nesse campo epistemológico. Esse Edital poderia aprovar até 10 projetos de 

cooperação acadêmica, com financiamento anual de R$100.000,00, totalizando R$400.000,00 

por projeto. O Edital previa vigência máxima de quatro anos para o exercício orçamentário e 

de cinco anos para a execução das atividades dos projetos (BRASIL, 2006d). 

A partir das submissões feitas ao Edital foram aprovadas nove propostas, que 

desenvolveram suas atividades entre os anos de 2007 e 2011. O Edital previa, ainda, que as 

propostas deveriam indicar uma instituição líder, que desenvolveria o projeto em convênio 

com outras unidades de educação superior, as quais estariam inseridas no projeto da 

instituição líder. Estas unidades de educação superior seriam então consideradas instituições 

participantes. Pode ser observada na Tabela 3 a listagem das instituições que tiveram 

propostas aprovadas no Edital, assim como o título dos projetos desenvolvidos.  
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Tabela 3: Resultado do Edital PROEJA-CAPES/SETEC n. 03/2006 

Título Instituição líder Instituições participantes 

Políticas Públicas de Formação de 

Jovens e Adultos para o 

Desenvolvimento Sustentável: a 

experiência do SENAC-SP e do 

CEFETPS no período de 1976 a 2006 

Centro Estadual de 

Educação Tecnológica 

Paula Souza (CEETPS) 

Centro Universitário SENAC-SP 

(SENAC-SP) 

Formação e Produção Científica e 

Tecnológica em Educação Profissional 

Integrada à Educação de Jovens e 

Adultos 

Centro Federal de 

Educação Tecnológica de 

Minas Gerais (CEFET-

MG) 

Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG); Instituto Federal do 

Norte de Minas Gerais (campus 

Januária/IFNMG); Universidade 

Federal de Viçosa (UFV); 

Universidade do Estado de Minas 

Gerais (UEMG) 

Demandas e potencialidades do 

PROEJA no Estado do Paraná 

Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná 

(UTFPR)  

Universidade Federal do Paraná 

(UFPR); Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (UNIOESTE)  

Escola, trabalho e cidadania: um estudo 

longitudinal com jovens e egressos e 

não ingressantes de um programa de 

inclusão de jovens 

Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) 

Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG); Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA) 

Educando Jovens e Adultos para a 

Ciência com Tecnologias de 

Informação e Comunicação 

Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro (UENF) 

Instituto Federal Fluminense (IFF) 

O PROEJA indicando a reconfiguração 

do campo da Educação de Jovens e 

Adultos com qualificação profissional 

– desafios e possibilidades 

Universidade Federal de 

Goiás (UFGO) 

Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás (PUC-GO); Universidade de 

Brasília (UnB); Instituto Federal de 

Goiás (IFGO) 

Educação Profissional no Ensino 

Médio: Desafios da Formação 

Continuada de Educadores de Jovens e 

Adultos no âmbito do PROEJA no 

Espírito Santo 

Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES) 

Instituto Federal do Espírito Santo 

(IFES) 

PROEJATEC – Projeto de cooperação 

acadêmica entre a UFC, CEFET-CE e 

CEFET-PA, para fomento de ações 

colaborativas no âmbito do PROEJA-

CAPES/SETEC 

Universidade Federal do 

Ceará (UFCE) 

Instituto Federal do Ceará (IFCE); 

Instituto Federal do Pará (IFPA) 

Experiências de Educação Profissional 

e Tecnológica Integrada à Educação de 

Jovens e Adultos no Estado do Rio 

Grande do Sul 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 

Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel); Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos (UNISINOS); 

Universidade Estadual do Rio Grande 

do Sul (UERGS); Instituto Federal 

Sul-Rio-grandense (IFSUL); Instituto 

Federal Farroupilha (IFF-

Farroupilha); Colégio Industrial 

Santa Maria (CTISM) 

Fonte: www.portalmec.gov.br 

Essa iniciativa foi responsável pela ―produção de pesquisas científicas e tecnológicas e 

a formação de recursos humanos pós-graduados em Educação Profissional integrada à 

Educação de Jovens e Adultos, contribuindo assim, para desenvolver e consolidar o 

http://www.portalmec.gov.br/
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pensamento brasileiro na área‖ (BRASIL, 2009c). Também pode ser considerada como 

relevante a abrangência das propostas aprovadas no Edital, que abarcaram estados de todas as 

regiões do país, conforme apresentado na Tabela 3, caracterizando o PROEJA como um 

Programa em nível nacional. 

A produção acadêmica resultante do convênio entre essas instituições visavam, por 

meio das áreas temáticas propostas no Edital, contribuir na implantação do PROEJA como 

política pública, prática pedagógica inovadora, além de colaborar no estabelecimento de um 

novo campo epistemológico. Assim, avaliando-se a relevância de como se constituiu a 

sistemática do Programa e seus aportes, corrobora-se o que Paiva (2012, p. 51) aponta: 

[...] o vigor como essa política foi sendo produzida e os desdobramentos que 

ela provocou na rede e em outras instituições de ensino superior podem ser 

atestados pela farta produção teórica sobre o Programa e os aspectos a ele 

inerentes. Essa produção é fruto de avaliação e pesquisa de prática e, 

sobretudo, de dissertações e teses produzidas por pesquisadores formados 

pela expansão na pós-graduação da temática, estimulada por projetos 

interinstitucionais aprovados pelo Edital PROEJA-CAPES/SETEC nº 

3/2006. 

Ao avaliar a afirmação contida na reflexão da pesquisadora (PAIVA, 2012, p. 51), 

ressaltando a ―farta produção teórica sobre o Programa [...], sobretudo, de dissertações e 

teses‖, percebi a importância de realizar um levantamento bibliográfico e sistemático da 

produção acadêmica sobre o PROEJA, o que apresento a seguir. 

2.5 ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE O PROEJA 

O procedimento metodológico de buscar a produção teórica sobre o PROEJA, 

insinuado na fala de Paiva (2012, p. 51), tem como meta organizar o ―estado do 

conhecimento‖ do Programa, processo que tem como característica abordar apenas um setor 

ou microcampo das publicações sobre um tema. Ainda que existam semelhanças entre ―estado 

do conhecimento‖ e ―estado da arte‖, estes se diferem devido ao fato de que os estudos 

realizados a partir da sistematização de dados, identificados como ―estado da arte‖ recebem 

esta denominação quando abrangem toda uma área do conhecimento, nos diferentes aspectos 

que geraram as produções (ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 39). De acordo com Ferreira 

(2002, p. 259), as pesquisas que adotam o ―estado do conhecimento‖ de uma área: 

[...] são reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter 

inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre o tema 

que busca investigar, à luz de categorias e facetas que se caracterizam 
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enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sob os quais o fenômeno 

passa a ser analisado. 

Com base nos direcionamentos expostos, considerando os aspectos inerentes ao 

PROEJA no contexto de sua concepção e implantação, observei a necessidade de apresentar o 

―estado do conhecimento‖ das produções acadêmicas sobre o Programa, mesmo que de 

maneira superficial, com possibilidades de expor apenas o quantitativo das produções. O 

enfoque desta abordagem assumiu teses e dissertações produzidas sobre o PROEJA, em 

grande parte derivadas dos projetos apoiados pelo Edital mencionado. Assim, a tarefa foi 

realizada observando os apontamentos de Haddad (2002, p. 9), que propõem: 

[...] num recorte temporal definido, sistematizar um determinado campo de 

conhecimento, reconhecer os principais resultados das investigações, 

identificar temáticas e abordagens dominantes e emergentes, bem como 

lacunas e campos inexplorados, abertos a pesquisas futuras. 

A partir da constatação do suporte existente, e conhecendo a importância dessa 

produção para o Programa, defini a meta de identificar os trabalhos produzidos, tendo como 

referência a produção dos cursos de Pós-graduação stricto sensu registrados no Banco de 

Teses da CAPES e em outras bases, a fim de visibilizar o quantitativo de trabalhos 

relacionados ao PROEJA. Com esse intuito, foram realizados levantamentos que consistiram 

da busca por teses e dissertações utilizando a palavra-chave ―PROEJA‖, com foco em cursos 

de Doutorado, Mestrado Acadêmico e Mestrado Profissional. Diante deste procedimento, 

encontrei trabalhos que continham a palavra ―PROEJA‖ no título, nas palavras-chave ou nos 

resumos das produções, com procura pontual entre os anos de 2007 a 2015. O levantamento 

dessa pesquisa correspondeu ao seguinte resultado: 

Tabela 4: Teses e Dissertações sobre PROEJA – 2007 a 2015 

ANO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

D 0 0 0 03 12 9 14 12 11 61 

MA 2 5 19 36 52 48 30 41 30 263 

MP 0 1 2 2 1 3 11 6 14 40 

TOTAL 2 6 21 41 65 60 55 59 55 364 

Legenda: D = Doutorado; MA = Mestrado Acadêmico; MP = Mestrado Profissional 

Fonte: Elaboração própria 

Ao observar a Tabela 4, percebi o quanto a produção foi fértil nesse período, 

destacando, principalmente, a do Mestrado Acadêmico, que obteve um crescimento de cinco 

para dezenove defesas entre os anos de 2008 e 2009, o ápice de cinquenta e dois trabalhos 
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finalizados em 2011, além do quantitativo geral de dissertações defendidas entre 2007 e 2015, 

que chegou a duzentos e sessenta e três no período avaliado. Essa ampliação indica uma 

possível influência do Edital PROEJA-CAPES-SETEC n.º 03/2006 nas instituições que 

tiveram propostas aprovadas, já que o ano de 2009 seria o prazo máximo de defesa para 

dissertações iniciadas em 2007, representando o primeiro momento de impacto do Edital nas 

produções de Mestrado Acadêmico. O segundo momento aconteceria em 2011, marcando não 

somente o fim da vigência do Edital, mas quando ocorreu o maior número de defesas de 

Mestrado Acadêmico, com cinquenta e dois trabalhos concluídos, além de que também em 

2011 foi o ano que apresentou o maior número de defesas realizadas, entre teses e 

dissertações, terminando com sessenta e cinco produções acadêmicas finalizadas.     

A respeito da possível influência do Edital CAPES/SETEC sobre esses resultados, 

considerei comentários como os de Baptista (2014, p. 17), ao afirmar que ―este grande 

número de trabalhos defendidos sobre PROEJA se deu pela ação de fomento à pesquisa 

atrelada ao Programa através do Edital PROEJA-CAPES-SETEC n.º 03/2006‖. A partir das 

informações apresentadas na Tabela 4 também refleti sobre um possível crescimento do 

interesse das unidades de ensino em desenvolver pesquisas sobre PROEJA, já que algumas 

instituições não contempladas no Edital e candidatos que buscaram a pós-graduação o fizeram 

somente para desenvolver trabalhos sobre esta temática, de forma independente a esse Edital. 

Quanto ao Doutorado, a ausência de teses defendidas entre 2007 e 2009 pode ser 

explicada pelo fato de a duração do curso ser de quatro anos e, deste modo, o tempo 

necessário para que as defesas acontecessem ainda não havia expirado, o que se daria somente 

em 2011 para teses iniciadas em 2007. Também destaco que o ápice da produção de teses 

consistiu de quatorze defesas realizadas em 2013, momento posterior à vigência do Edital 

PROEJA-CAPES-SETEC. Esse fato caracteriza não somente a continuidade do interesse das 

instituições sobre a temática para além do Edital, mas um possível retorno daqueles que 

haviam defendido dissertações sobre PROEJA e decidiram continuar se dedicando a esse 

objeto de estudo. Além disso, refleti sobre a possibilidade de que pesquisadores mais jovens 

tenham se interessado pelo Programa como campo de pesquisa, ou mesmo que outros 

pesquisadores de áreas afins, mais experientes, tenham ampliado sua atuação, passando a se 

dedicar ao tema, potencializando assim a produção sobre o PROEJA. 

No caso do Mestrado Profissional, localizei quarenta trabalhos entre os anos de 2007 e 

2015, quantitativo que mesmo sendo sistematicamente inferior às produções de Doutorado e 

de Mestrado Acadêmico, mostrou crescimento entre 2013 e 2015, já que de quarenta defesas 

realizadas, trinta e uma aconteceram nesse período.  
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Por último, destaco que entre as produções encontradas, algumas apresentavam as 

temáticas acesso, permanência e evasão, diretamente relacionadas ao objeto de pesquisa do 

presente trabalho. Nessas produções, percebi que a questão do acesso e permanência no 

PROEJA tem-se constituído um grande desafio para as instituições federais, tanto pelo fato de 

os sujeitos não conseguirem reunir condições materiais e sociais para conciliar trabalho e 

estudo, como pela percepção do público do PROEJA, que por vezes não encontra nessas 

instituições um lugar que os compreenda como sujeitos de pleno direito e reconheça suas 

especificidades, necessidades e potencialidades. Também visualizei nos trabalhos observações 

indicando que os próprios sujeitos não percebem no aumento da escolaridade e na conclusão 

da educação básica uma possibilidade de buscar melhores condições de integração social e no 

mundo do trabalho, cabendo então às instituições de ensino estimulá-los nesse sentido. 
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3. PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

O presente trabalho teve como objeto de pesquisa os processos de acesso e 

permanência dos estudantes do IFRJ, inseridos no Programa PROEJA, considerando nesse 

caso que a elevação dos índices de acesso e permanência por parte do público do Programa 

tem se constituído grande desafio para gestores, educadores, pesquisadores e formuladores de 

políticas públicas. 

O interesse por esse objeto de estudo surgiu a partir de questionamentos realizados 

durante a minha prática docente em turmas de PROEJA no campus Nilópolis do IFRJ, nos 

anos de 2007 e 2008, e no campus Duque de Caxias, a partir de 2009. Neste último, além de 

ministrar aulas para ensino médio técnico integrado e graduação, e desenvolver projetos de 

extensão e pesquisa, tive a experiência de atuar como Diretor de Ensino durante quase 2 anos. 

Com relação à presente pesquisa, também considero relevante minha participação como 

docente no Curso de Especialização em Educação Profissional Integrada à Educação Básica 

na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, oferecido pelo então Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Química de Nilópolis (CEFET-Química de Nilópolis), atual IFRJ – 

campus Nilópolis. Essa ação fez parte do Programa de Formação de Professores em Educação 

de Jovens e Adultos, fomentado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(SETEC/MEC), parte integrante da política mais ampla do PROEJA. Esse curso foi 

posteriormente substituído pela Especialização em EJA, ofertado pelo Programa de Pós-

Graduação Lato Sensu do IFRJ – campus Nilópolis, com a qual colaboro como professor e 

orientador desde o ano de 2014. Também destaco o trabalho que realizo na unidade curricular 

obrigatória História, Políticas e Legislação da Educação (HPLE) e na optativa Educação de 

Jovens e Adultos, ambas disponíveis para o curso de Licenciatura em Química do IFRJ – 

campus Duque de Caxias. Ao ministrar essas unidades curriculares, venho exercitando 

diversas reflexões sobre o Programa PROEJA e a modalidade Educação de Jovens e Adultos, 

além de potencializar a organização de palestras, encontros, mesas redondas e outras 

atividades relacionadas à temática, sempre em colaboração com professores, técnicos 

administrativos e discentes. 

A partir dessa proximidade com o Programa, foram surgindo questões relacionadas 

aos fatores que poderiam dificultar ou facilitar o acesso e a permanência dos estudantes do 

PROEJA no IFRJ, além de como o Programa está sendo recontextualizado pelos servidores 

da instituição (professores, coordenadores, gestores e técnicos administrativos), considerando-

se as indicações existentes no Documento Base do Programa e no Decreto n. 5.840/2006. Por 
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fim, interrogo: esse processo de recontextualização está contribuindo para o acesso e a 

permanência dos estudantes do PROEJA no IFRJ? Nesse sentido, destaco que esta foi a 

situação/problema central deste trabalho, sobre a qual, entre outros assuntos relacionados, me 

debrucei com afinco. 

Inserido nessa problemática, e de acordo com orientações de Ball (1994) e Bernstein 

(1996), assumi recontextualização como a forma de uma instituição educativa apropriar-se de 

diretrizes amplas (nacionais, no que diz respeito ao PROEJA) e traduzi-las, por meio de 

projetos político-pedagógicos, em propostas curriculares relacionadas ao ambiente que 

pertencem; ao público a quem são oferecidas; aos princípios e pressupostos que as sustentam; 

e ao conjunto legal que as apoia como direito à educação para todos os sujeitos. 

Diante do questionamento original e da conjuntura vivenciada no IFRJ quando 

assumido o PROEJA, construí o objetivo geral deste trabalho, que visou compreender os 

fatores que dificultaram ou favoreceram o acesso e a permanência dos alunos dos cursos do 

Programa PROEJA no Instituto Federal do Rio de Janeiro a partir da recontextualização da 

política formulada na prática, sob a influência dos textos de diretrizes e de estratégias 

inseridas no contexto institucional do Programa no IFRJ. 

Para dar conta deste objetivo geral, vali-me de objetivos específicos, que foram: 

1) evidenciar como vem ocorrendo o acesso ao PROEJA no IFRJ, desde a divulgação 

dos cursos até as transformações implementadas nos processos seletivos e os possíveis 

impactos dessas alterações; 

2) caracterizar o perfil dos estudantes; quais as motivações que levaram esses sujeitos 

a ingressar nos cursos; além de identificar suas impressões e expectativas sobre os cursos e a 

instituição; 

3) conhecer percepções dos professores e de gestores sobre os processos de acesso e 

permanência dos estudantes; 

4) identificar quais foram as condições e motivações que levaram os estudantes a 

permanecerem nos cursos PROEJA do IFRJ. 

A partir desses objetivos, propus como hipótese a negação ou mesmo a inexistência de 

reconhecimento institucional do PROEJA como espaço multicultural e intercultural no IFRJ, 

o que explicaria resistências com relação ao Programa, principalmente por parte dos 

professores, que apresentam dificuldades de construir saberes pedagógicos específicos para a 

realização de suas atividades docentes. Esta hipótese, segundo meu entendimento, poderia 

fazer com que estes profissionais acabassem por contribuir na promoção de situações de 

fracasso escolar dos discentes, assim como para a produção de novos movimentos de não 
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permanência de sujeitos na escola. A decorrência dessa hipótese contrariaria o caráter de 

expansão e garantia do direito de acesso e permanência desses sujeitos nos IFs — público 

constituído de jovens e adultos com trajetórias descontínuas de escolarização e de formação 

profissional. 

Com o intuito de entender como as questões políticas do nível macro e micro se 

relacionam no contexto desta pesquisa sobre o PROEJA, busquei estratégias a fim de verificar 

a efetividade da proposta do Programa e a validade da tese que intentei defender. Assim, 

nesse capítulo serão apresentadas minha metodologia de investigação e as ferramentas 

utilizadas, na intenção de compreender meu objeto de estudo, apreendendo e interpretando os 

movimentos e os processos de mudança ocorridos na trajetória de acesso e permanência de 

estudantes do PROEJA no IFRJ. 

Para esse fim, teci algumas considerações sobre a finalidade da pesquisa; sobre os 

referenciais teórico-metodológicos utilizados; e sobre como se deu a construção do 

conhecimento no processo investigativo em questão. Também são apresentados 

procedimentos e técnicas de coleta de informações e de leitura de dados utilizados na etapa 

exploratória da pesquisa e no decorrer da investigação. 

Por se tratar de pesquisa na área da educação, que compreende a sociedade pela 

complexidade de relações sociais imprevisíveis, indeterminadas e em constante movimento, 

iniciei em concordância com Minayo (1994, p. 17), que entende a pesquisa como ―atividade 

básica da ciência na sua indagação e construção da realidade‖, além de afirmar que ―é a 

pesquisa que alimenta a atividade do ensino e a atualiza diante da realidade do mundo‖. 

Dessa forma, ressalto que o trabalho apresentado relaciona-se com a minha história e 

experiência pessoais, quando busco respostas sobre a realidade na qual estou inserido, além 

de destacar que esta é uma investigação em educação que, segundo Canário (2003, p. 12), 

expõe: 

[...] como traço distintivo o facto de ser feita, não a partir de um saber 

constituído no exterior, mas a partir do interior, porque os investigadores 

pertencem a este universo que é simultaneamente o seu objeto, o seu sistema 

de pertença, ao mesmo tempo que se constitui como o sistema de finalidade 

a que se ligam. 

Reforço ainda, concordando com Minayo (1994), que o conhecimento é uma 

construção que se faz a partir de outras informações sobre as quais se exercitam a apreensão, 

a crítica e a dúvida. A partir desses encaminhamentos, destaco a importância do 

conhecimento preexistente, assim como o exercício de confrontá-lo com as representações 
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existentes sobre o objeto de estudo, e com as teorias já estabelecidas. Deste modo, 

compreendo a importância de relacionar o saber científico e o conhecimento dos atores 

envolvidos como sendo um processo "apropriativo e de recontextualização‖ (CANÁRIO, 

2003, p. 16). 

Considero, portanto, que a educação, enquanto área de conhecimento, se constrói 

tendo como base os objetos de pesquisa inerentes ao próprio campo, numa conjuntura de 

inter-relações entre contextos macro e micro, que no presente objeto se constituem na relação 

entre políticas e práticas estabelecidas pelo IFRJ que incidem no PROEJA, e como estas 

ações favorecem ou não o acesso e a permanência dos estudantes no Programa. 

3.1 CONCEPÇÕES E SENTIDOS SOBRE ACESSO E PERMANÊNCIA 

Durante o tempo de estudos de doutorado, consolidou-se um grupo de pesquisadores 

que tomou a temática da permanência escolar como foco de investigação, enfrentando a 

temática da evasão, cuja produção acadêmica parecia se esgotar, no conjunto de pesquisas 

realizadas, sem que pudessem explicar por que permanecem os que ficam na escola. Apesar 

da produção científica ainda inicial, havia densidade nas discussões teóricas e pude consultar 

essas fontes, o que me auxiliou de maneira substancial no delineamento das implicações de 

meu objeto PROEJA. Mais adensadas na atualidade, meu estudo espera contribuir para a 

continuidade dessas formulações teóricas, às quais desde já me alinho. 

Ao contextualizar temáticas relacionadas ao acesso e à permanência inseridas nesta 

pesquisa, refleti também sobre o fato de que a universalização da educação não vem 

atendendo, em sua essência, aos valores e princípios constitucionais que a apresentam como 

direito público subjetivo, pois a realidade tem mostrado que setores menos privilegiados da 

sociedade continuam privados de um ensino que vislumbre ser considerado de qualidade. 

Nesse ínterim, percebi que a ampliação do acesso à escola é condição necessária, porém, não 

suficiente para garantir o direito à educação. É inegável o avanço com relação ao acesso à 

escola pública, no entanto, a permanência de estudantes no ensino fundamental e no ensino 

médio ainda é, de acordo com Carmo (2010), desanimadora. Dessa forma, concordo com a 

afirmação de Oliveira e Araújo (2005, p. 9) quanto aos efeitos do processo de universalização 

da educação, ao observarem que: 

[...] a ampliação das oportunidades de escolarização da população gerou 

obstáculos relativos ao prosseguimento dos estudos desses novos usuários da 

escola pública, visto que não tinham as mesmas experiências culturais dos 

grupos que tinham acesso à escola anteriormente, e esta não se reestruturou 

para receber essa nova população. Assim, os obstáculos à democratização do 
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ensino foram transferindo-se do acesso para a permanência com sucesso no 

interior do sistema escolar. 

Buscando sentidos e concepções para acesso e permanência na escola, encontrei em 

Reis (2009, p. 68), ao realizar um movimento de apropriação de concepções filosóficas de 

Kant na obra A Crítica da Razão Pura, a descrição de permanência como processo de 

duração, ao relatar que ―a mudança que se opera não se refere ao tempo em si, mas só aos 

fenômenos do tempo [...] a mudança é, pois, um modo de existir que resulta, num outro modo 

de existir, do mesmo objeto‖. A autora ainda articula suas afirmações com a noção de 

transformação, relacionando-a a trocas humanas de caráter simbólico, a partir das quais 

aponta que: 

De um modo geral, pode-se dizer que a permanência é, pois, duração e 

transformação; é o ato de durar no tempo, mas sob um outro modo de 

existência. A permanência traz, portanto, uma concepção de tempo que é 

cronológica (horas, dias, semestres, anos) e outra que é a de um espaço 

simbólico que permite o diálogo, a troca de experiências e a transformação 

de todos e de cada um. [...] Assim sendo, permanência é o ato de durar no 

tempo, que deve possibilitar não só a constância do indivíduo, como também 

a possibilidade de transformação e existência. A permanência deve ter o 

caráter de existir em constante fazer e, portanto, ser sempre transformação. 

Permanecer é estar e ser continuum no fluxo do tempo, (trans)formando pelo 

diálogo e pelas trocas necessárias e construidoras. (REIS, 2009, p. 68) 

Com essa perspectiva, a autora afirmava que permanência se refere não só ao ato de 

continuar a constância dos indivíduos, mas também à possibilidade de existência com seus 

pares. Assim, permanecer não pode ser compreendido somente como ato de persistir, apesar 

de todas as adversidades, mas também às formas de se continuar dentro, de estar junto. Ainda 

se baseando em Kant, Reis (2009) afirma que o indivíduo por meio do permanecer percebe a 

existência, nas séries sucessivas do tempo, na forma denominada de duração. Entretanto, o 

permanecer, além da duração, também deve implicar no reconhecimento entre os sujeitos. 

Como aspecto complementar, percebi que a permanência possui dois sentidos: um 

individual e outro coletivo, já que o retorno aos bancos escolares pode suscitar a esperança de 

alterações tanto nesse sujeito com trajetórias interrompidas, quanto no meio social em que 

convive. A partir dessas observações, podem ser identificadas três dimensões, classificação 

utilizada por Reis (2009), na qual a autora, influenciada pela obra de Kant, usa as 

denominações tempo, simultaneidade e sucessão como referências: 

a) permanência enquanto duração (tempo) – está associada à continuidade do 

estudante no curso em unidades cronológicas (dias, meses, anos), tendo relação 

direta com as condições materiais de permanência, além de avaliar que o discente 
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poderá contar com algum tipo de auxílio estudantil ou bolsa de pesquisa/extensão, 

o que irá ajudá-lo a se manter estudando, ainda que este não seja um fator 

determinante. Também considera que o discente pode ter pouca participação na 

vida acadêmica, por conta da necessidade de trabalhar para garantir seu sustento e 

a própria permanência na instituição. Ainda nesta dimensão pode haver uma 

transformação do estudante causada pelos conhecimentos adquiridos ao longo do 

tempo de instituição, da convivência nos ambientes, dos círculos de amizades, 

entre outros motivos. Deve ser destacado que quanto maior for a possibilidade de 

trabalhar ou pelo menos conviver num ambiente relacionado à área do curso no 

qual estuda, mais impactante será essa transformação; 

b) simultaneidade na permanência – tem maior importância na medida em que é 

observada não somente a questão do acesso do estudante à instituição, mas 

também o papel que estes discentes passam a desempenhar como referências nas 

famílias e no meio social em que convivem. Desse modo, à medida que as 

trajetórias dos estudantes ganham visibilidade e passam a ser ―reconhecidas‖ pelas 

famílias e no meio de convivência social, estes aspectos podem influenciar outros 

sujeitos a almejarem um possível retorno aos bancos escolares. Neste caso, há 

simultaneidade da permanência, já que existe a sensação de que ―eu existo no 

outro‖, que também retornou aos bancos escolares e tornou-se um exemplo. Nesta 

dimensão há transformação do indivíduo e, simultaneamente, do meio social em 

que ele circula; 

c) sucessão ou pós-permanência – esta dimensão diz respeito às possibilidades e/ou 

desejos de continuidade dos estudos. Assim, se o sujeito conseguir concluir o 

curso ou mesmo não o concluindo, mas se esse retorno conseguir motivá-lo a 

continuar estudando, existem chances de uma pós-permanência por meio de um 

curso de graduação, ou mesmo de buscar outras formações complementares à 

formação profissional. Essa dimensão deverá ser potencializada por uma 

permanência qualificada, na qual a formação adquirida pelo sujeito permitiu o 

acesso a outros níveis de conhecimento mais elevados. 

Como aspecto complementar a esta última possibilidade, observa-se que uma 

permanência que se avalia como qualificada deve considerar estas três dimensões, tendo 

atenção especial às condições materiais que permitem ou ao menos potencializam a 

subsistência dos estudantes, incluindo os recursos para a compra de livros, para alimentação e 

transporte, conforme o caso. Também é necessário o apoio pedagógico e a valorização da 
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autoestima por parte dos docentes e da instituição como um todo, além de outras questões 

relacionadas ao reconhecimento social entre os sujeitos. 

Por meio dessa associação entre permanência e reconhecimento social, Reis (2009) 

propõe a primazia da relação de coexistência dos pares sobre a existência individual, 

vislumbrando assim a proposição dos termos permanência simbólica e permanência material. 

Nesse sentido, Reis (2009, p. 5) aponta que ser reconhecido pelo outro é a condição básica da 

existência simbólica, na medida em que: 

[...] eu só existo se o outro me reconhece. E se o outro me reconhece como 

legítimo, aumentam as minhas chances de fazer parte, de estar junto. [...] 

Assim sendo, o nosso conceito de permanência possui uma relação direta 

com a coexistência dos indivíduos em primeiro lugar e sua existência em 

segundo. Vamos aqui então, chamar a coexistência de permanência 

simbólica e a existência de permanência material. 

A partir desses apontamentos, entendi que a permanência pode ser classificada em 

dois tipos: uma associada às condições materiais na instituição, denominada permanência 

material, e outra relacionada às condições de existência na instituição, chamada permanência 

simbólica, também compreendida por meio das possibilidades que os sujeitos têm de se 

identificar com o grupo, ser reconhecido e de pertencer a ele (REIS, 2009). 

Deste modo, ratifico que minhas indagações para a presente investigação fogem do 

sentido de averiguar quais fatores motivaram a desistência de estudantes, colocando o foco na 

investigação junto àqueles sujeitos que continuaram seus estudos e as razões pelas quais 

escolheram permanecer, buscando então compreender que elementos favoreceram a 

permanência escolar desses sujeitos. 

Tendo como base as abordagens de Carmo & Carmo (2014), verifiquei que os autores 

apresentaram o termo permanência, tendo como foco a busca de uma concepção para a 

modalidade EJA. Partindo deste enfoque, e do diálogo com publicações que versavam sobre 

as temáticas acesso e, principalmente, permanência, os autores perceberam este movimento 

como experiências instituintes. Sob este prisma, Carmo & Carmo (2014, p. 33) indicaram: 

A permanência escolar como símbolo de mudança na forma de pesquisar 

sobre jovens e adultos dos meios populares e; a permanência escolar como 

lugar de agir, refletir e escrever sobre o direito à qualidade na educação para 

jovens e adultos dos meios populares. 

Com esses direcionamentos, verifiquei que a busca pela efetivação do direito à 

educação remete à questão de acesso e permanência como aspectos cruciais na trajetória 

estudantil, principalmente vislumbrando a integração de ações educacionais que auxiliem no 
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êxito dos estudantes. Assim, concordo com Carmo & Carmo (2014, p. 14) quando 

mencionam que: 

[...] a permanência escolar se apresenta como símbolo à materialidade de um 

lugar discente, um ―estar‖ na escola para aprender e não só para estar de 

corpo presente. E também, como um lugar discursivo, de onde o pesquisador 

escreve e diz com o propósito de garantir e proteger o direito a uma 

educação de qualidade, diferentemente daquele lugar discursivo que se 

materializa na tentativa de garantir, a qualquer custo, apenas o fluxo escolar 

dos alunos. 

No decorrer deste trabalho, e a partir das leituras realizadas, constatei, conforme 

também afirma Carmo (2010), que atribuir à permanência na EJA significados de resistência, 

insistência ou sobrevivência é mais adequado e coerente com a realidade que vivem jovens e 

adultos na instituição escola, pelas experiências de trajetórias interrompidas e de interdição do 

direito à educação vivenciado. Dessa forma, entendo ser relevante relacionar a permanência 

na escola ao reconhecimento social que os sujeitos passam a desfrutar quando são 

escolarizados. 

Com base nesses termos, Carmo (2010) adota a teoria do reconhecimento social, 

formulação do filósofo alemão Axel Honneth (2003), pela qual é possível perceber a força 

moral existente nas variadas lutas por reconhecimento, o que impulsiona o desenvolvimento 

social. De acordo com Carmo (2010), a proposta de Honneth (2003) pretende ser um modelo 

para avaliar os conflitos, por meio de um conceito de luta social, assim como ser um modelo 

explicativo do processo de transformações sociais do mundo contemporâneo. 

Recuperando o conceito de reconhecimento de Hegel e sua base filosófica, Honneth 

(2003) destaca o aprofundamento teórico da compreensão do ser humano baseada no desejo 

do reconhecimento, que tem por meta não somente bens materiais, mas principalmente bens 

imateriais. Nesse sentido, a negação em certa medida da materialidade por seu valor 

intrínseco, tem relação direta com o fato de esses bens serem objetos de desejo de outros 

sujeitos, e assim, almejar o que outros também desejam é o mesmo que participar de um 

sistema de reconhecimento social, no qual as identidades dos sujeitos estão relacionadas a 

valores identitários coletivos compartilhados (CARMO, 2010). 

Com estes encaminhamentos, percebi que a teoria do reconhecimento social, de 

acordo com Carmo (2010), se opõe às propostas que enfatizam a economia e o poder como 

núcleos motivadores da ação humana, tendo por isso certa proximidade com a perspectiva do 

direito à educação, que a EJA concebe como ―desafio da construção coletiva‖, conforme 

aponta Mileto (2009). 
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Entretanto, algumas questões devem ser consideradas no âmbito das discussões sobre 

a teoria do reconhecimento social e de suas possíveis articulações com a EJA. Como 

consequência, Carmo (2010) destaca que o ser humano, mais do que a busca pela satisfação 

material, persegue o reconhecimento de seu valor, o que só pode acontecer ―pelo olhar dos 

outros‖. Ressalto então que alguns dos motivos mais influentes da ação humana concentram-

se no desejo de reconhecimento e consideração, o que pode significar um ―apelo ao olhar dos 

outros‖ e, de certa forma, fugir da vergonha coletiva ou individual, assim como da culpa e do 

medo da falta de autoestima. 

Ao citar Charles Taylor (1993), que aponta o reconhecimento como uma necessidade 

humana vital para que o sujeito se sinta social num mundo mediado pela linguagem, Carmo 

(2010) destaca que os sujeitos só podem ―se construir‖ a partir de sua auto interpretação, 

condicionada à relação com ―um outro‖ que se dá num contexto interpessoal, sendo também 

orientado por aspectos culturais. 

A partir desses desdobramentos, verifico em Honneth (2003) o apontamento de que a 

luta por reconhecimento é ponto de partida no qual se inicia o processo de socialização, de 

acordo com a possibilidade do sujeito de promover relações no campo da afetividade, da 

legalidade e da solidariedade. Nesse sentido, para esses três campos de reconhecimento 

haveria correspondência prática com o próprio sujeito no plano da autoconfiança, do auto-

respeito e da autoestima (CARMO, 2010). 

Ainda de acordo com Honneth (2003), o sentido das ações sociais emerge dos 

confrontos dos sujeitos com situações práticas que devem ser solucionadas, levando-os a 

reelaborações de suas interpretações, trazendo à consciência um significado para essas ações. 

Com essas suposições, o autor apresenta a possibilidade de o sujeito alcançar a consciência do 

sentido social de suas interações, ratificando então o fato de que o reconhecimento implica a 

experiência de visualizar a si nos outros, por meio de situações de cunho intersubjetivo, nas 

quais existe relação com vários sujeitos simultaneamente. 

Nesse ponto, ao tratar da realidade do público da EJA, Carmo (2010) aponta que em 

grande parte dos sujeitos dessa modalidade pode ser verificada a busca por reconhecimento, 

cuja origem tem vínculo com um passado no qual não lhes foi permitido existir, e que agora 

atravessa o presente vislumbrando a dignidade historicamente negada a esses grupos. Assim, 

o autor destaca que a questão do acesso à educação por parte dos sujeitos da EJA conquistou 

importância gradativa após a LDBEN n. 9.394/1996. Porém, Carmo (2010) também sinaliza 

que este fato se deu num campo de conflitos sociais, dos quais emerge o dever do Estado em 
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garantir o direito à educação para os setores menos favorecidos da sociedade, os quais são 

cotidianamente discriminados. 

Em Honneth (2003) percebi um suporte para compreender esta conjuntura, ao destacar 

que a questão do reconhecimento social se apresenta latente quando não é dado ao sujeito o 

seu devido valor e, nesse caso, os danos causados à estrutura da sua identidade podem, entre 

outras coisas, dificultar a auto realização, abalando de tal forma sua personalidade que esses 

―danos psicológicos‖ podem ser de difícil superação. Também verifiquei que o autor 

(HONNETH, 2003) aponta que entre os sentimentos morais, a vergonha é a que tem maior 

abrangência, apresentando-se como uma espécie de rebaixamento do próprio valor. Por outro 

lado, essas formas de reação emocional, como a vergonha e outros tipos de experiências 

causadas por qualquer forma de desrespeito, podem tornar-se um impulso ou motivação para 

uma luta por reconhecimento, já que a tensão afetiva que o sofrimento provoca pode ser 

dissolvida pelo indivíduo na medida em que este sujeito reencontra a possibilidade da ação 

ativa, em contraposição à ação passiva vivenciada na humilhação. O autor ainda destaca que 

uma leitura que busque explicar as lutas sociais a partir das dinâmicas das experiências morais 

pode orientar a compreensão da lógica relacionada a esses tipos de movimentos de cunho 

emocional. 

Portanto, a partir da apreensão dos conceitos apresentados, que vislumbram uma 

aproximação da teoria do reconhecimento social com a EJA, este trabalho aproximou-se da 

realidade do IFRJ, na perspectiva de compreender os fatores que favorecem ou não o acesso e 

a permanência dos estudantes dos cursos do Programa PROEJA no Instituto. 

3.2 A ABORDAGEM DO CICLO DE POLÍTICAS 

Considerando que a presente investigação exigiu a utilização de referenciais teóricos 

abrangentes, que possibilitaram sua utilização como ferramenta para uma leitura mais precisa 

de políticas públicas educacionais, especificamente do PROEJA, tomei a proposta policy cicle 

approach ou abordagem do ciclo de políticas como uma das referências para este estudo 

sobre o Programa. Essa abordagem, formulada pelo sociólogo inglês Stephen Ball e seus 

colaboradores (BOWE; BALL; GOLD, 1992; BALL, 1994), vem sendo utilizada em diversos 

países, inclusive no Brasil, como base teórica para analisar a trajetória de políticas sociais e 

educacionais. Esse referencial parte do princípio de que políticas podem ser reinterpretadas, e 

que o estudo da trajetória de políticas ou de programas educacionais envolve a análise de três 

contextos: contexto de influência, contexto da produção de texto e contexto da prática. Esses 

contextos, inter-relacionados, não têm dimensão temporal ou sequencial, e cada um deles 
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representa arenas e grupos de interesses. As arenas seriam os lugares simbólicos de 

discussão e disputas, enquanto os grupos de interesses seriam o coletivo de sujeitos que 

desejam influenciar as políticas. 

O contexto de influência pode ser entendido como o lugar em que ocorrem as disputas 

entre os grupos que têm controle sobre a definição das finalidades sociais da educação. É 

onde as políticas públicas são iniciadas e os discursos são construídos. Nesse contexto, 

compreendi que os conceitos adquirem legitimidade e formam um discurso de base para a 

política. Participam desse contexto as redes sociais dentro e em torno de partidos políticos; do 

governo, que na educação é representado pelo Ministério da Educação (MEC); além dos 

processos legislativos relativos à política. Nesse caso, visualizei que as arenas são 

constituídas por espaços públicos de ação, como meios de comunicação social (TV, rádio, 

internet e outros), ou mesmo arenas públicas mais formais, como comissões, grupos 

representativos, redes políticas, além de grupos de interesse internacionais ou nacionais que 

agem a serviço do capital, influenciando e fazendo circular ideias, por meio de consultorias, 

para as políticas públicas na educação. De acordo com Mainardes (2006), ao se observarem 

esses apontamentos na conjuntura macro, vê-se que órgãos internacionais, como UNESCO, 

Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI) influenciam o processo de 

formulação de políticas educacionais dos países, fazendo migrar políticas internacionais para 

o interior desses países, onde são recontextualizadas. Do mesmo modo, grupos de poder 

econômico nacional e transnacional exercem influência em governos, subtraindo da esfera 

pública não apenas recursos, mas a possibilidade de buscar a massa crítica da intelectualidade 

de redes acadêmicas cujos estudos e pesquisas poderiam estar a serviço das políticas 

públicas.
24

 

O contexto da produção de textos se refere ao ―poder central‖ de formular textos 

voltados para o direcionamento das ações na prática, e que mantém uma associação intrínseca 

com o primeiro contexto citado. É nesse lugar simbólico que, representando a política, os 

textos são formulados e articulados com a linguagem do interesse público mais geral. Nesse 

caso, observam-se como arenas os textos legais, oficiais, políticos, comentários formais ou 

informais, pronunciamentos, vídeos, panfletos e revistas. Os textos são resultado de disputas 

e/ou acordos políticos e os grupos de interesses as coligações e/ou sujeitos que desejam 

controlar a representação política. No caso da presente pesquisa, utilizei como materiais 
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 Observe-se a ação intensiva e hegemônica de grupos como Instituto Ayrton Senna; Fundação Lehman; 

Instituto Sangari entre muitos outros que, há anos, vêm sugando recursos públicos, em detrimento da população 

brasileira, que sequer consegue usufruir do conhecimento produzido pelas universidades que mantém com seus 

impostos. 
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relacionados a este contexto os documentos legais relacionados ao PROEJA, como os 

Decretos n. 5.478/2005 e 5.840/2006; os Documentos Base do PROEJA; além de outros 

relacionados à EJA, à educação profissional e ao próprio IFRJ, como editais para seleção de 

estudantes. 

O contexto da prática relaciona-se com o espaço plural onde os textos do ―poder 

central‖ são reestruturados e reinterpretados quando da implementação pelos agentes. Nesse 

contexto, a política produz efeitos e consequências que podem representar mudanças e 

transformações significativas na política original. Assim, entendi que as arenas, nesse caso, 

são as unidades escolares e locais de atuação dos profissionais da educação, e os grupos de 

interesse os professores, estudantes, gestores e demais profissionais que desempenham um 

papel ativo no desenvolvimento das políticas. Este contexto representa a prática que ocorre no 

espaço escolar, ou seja, como a política que chega à escola é recontextualizada pelos sujeitos 

e como estes grupos têm condições de reestruturá-la. Desta forma, os processos de acesso e 

permanência dos alunos do PROEJA no IFRJ serão interpretados de diversas formas, 

considerando-se que experiências, valores e interesses são diversos e resultantes de disputas, 

também no nível micro. 

Em 1994, no livro Education reform: a critical and post-structural approach, Ball 

expandiu o ciclo de políticas acrescentando outros dois contextos ao referencial original: o 

contexto dos resultados/efeitos e o contexto da estratégia política. O quarto contexto do ciclo 

de políticas – o contexto dos resultados/efeitos preocupava-se com questões de justiça, 

igualdade e liberdade individual. Nesse caso, a ideia de que as políticas têm efeitos, em vez de 

simplesmente resultados, foi considerada mais apropriada para o estudo nesta perspectiva, 

sendo então apontado que as políticas deveriam ser compreendidas em termos do seu impacto 

e de interações com as desigualdades existentes. O contexto de estratégia política envolvia a 

identificação de um conjunto de atividades sociais e políticas necessárias para lidar com as 

desigualdades criadas ou reproduzidas pela política investigada. Entretanto, conforme 

entrevista concedida a Mainardes e Marcondes (2009), considerando os usos e possibilidades 

utilizados pela ―abordagem do ciclo de políticas‖, verifiquei em Ball a indicação de que esses 

dois últimos contextos deveriam ser incorporados aos contextos da prática e da influência 

política, respectivamente. 

Ao selecionar as bases teóricas apresentadas, também observei em Mainardes (2006, 

p. 61) comentários que sinalizam para a utilização da abordagem do ciclo de políticas na 

conjuntura da realidade brasileira, indicando que ―este referencial pode contribuir para a 
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análise de trajetórias de políticas e programas educacionais brasileiros e para capturar parte da 

complexidade do processo de formulação e implementação de políticas‖. 

3.3 AS CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DE BERNSTEIN 

Diante das possibilidades expostas, a formulação de Ball (1992, 1994) se apresentou 

como uma das ferramentas conceituais a serem utilizadas como referencial teórico 

metodológico para o presente estudo. Entretanto, também investiguei trabalhos que sugerem a 

utilização da abordagem do ―ciclo de políticas‖ em conjunto com outros referenciais. Sobre 

esse assunto, verifiquei em Mainardes (2006, p. 58) a afirmação de que ―ao passo que a 

abordagem do ciclo de políticas oferece instrumentos analíticos para a compreensão da 

trajetória de políticas, outra teoria mais específica poderia ser empregada para a análise da 

política ou do programa a ser analisado‖.  

Dessa forma, percebi que a utilização de outras bases teóricas em conjunto com a 

abordagem do ciclo de políticas era uma possibilidade viável e já estabelecida no contexto do 

estudo das políticas públicas na área da educação. Nesse caso, uma das possibilidades seria a 

utilização do conceito de recontextualização, de Basil Bernstein (1996), que vem sendo 

associado à abordagem do ciclo de políticas de Ball, Bowe e Gold (1992), pois a partir das 

reinterpretações dos textos das políticas, produzidas no nível macro, torna-se possível 

identificar como se estabelecem as relações entre os processos de reprodução, resistência e 

mudança no nível micro. 

Também verifiquei em Bernstein (1996) e em Ball (1994) estudos em que as relações 

se estabeleciam entre sistemas políticos, econômicos e culturais, caracterizando o nível 

macro, assim como estudos em que essas analogias se estabeleciam no âmbito das escolas, 

nas salas de aula. Também percebi aspectos intrínsecos ao processo de transmissão do que é 

imposto às escolas a partir de posicionamentos peculiares, na relação entre os sujeitos, como 

uma criação de regulações específicas no interior do nível micro. 

Na intenção de construir um arcabouço teórico consistente, observei em Lopes (2005, 

p. 52) apontamentos em direção à articulação entre os conceitos de Ball e Bernstein, 

principalmente no entendimento comum dos diversos aspectos de hibridismo, que ambos vêm 

utilizando em seus estudos, de maneira que ―o conceito de recontextualização, construído por 

Basil Bernstein em uma matriz estruturalista, vem sendo associado por Ball ao entendimento 

das culturas híbridas, marcado pelas discussões pós-coloniais e pós-estruturalistas‖. Ainda de 

acordo com Lopes (2005), compreendi que Ball busca entender os aspectos e variações locais 

das políticas educacionais incorporando à recontextualização o entendimento da cultura do 
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hibridismo. Deste modo, visualizei que o hibridismo se configura a partir da ideia de uma 

mistura das lógicas micro e macro, sempre recontextualizadas. 

Utilizando como referência o arcabouço teórico construído por Ball e Bernstein, 

compreendi que o PROEJA, Programa destinado a um grupo específico (jovens e adultos 

marcados historicamente pela exclusão educacional e social), tem a finalidade de efetivação 

de um direito que foi negado na idade considerada própria. Entretanto, a partir do 

desenvolvimento de questões em nível micro e macro, observei que o Programa sofre 

influências diversas, passando por transformações desde a sua definição até o 

desenvolvimento contínuo no cotidiano das escolas, entre a prática da política governamental 

e a prática institucional, na percepção de seus efeitos e resultados, sejam estes de cunho 

político-sociais ou mesmo pedagógicos. 

Assim, percebi que os apontamentos de Bernstein podem ajudar, de acordo com Ball 

(1994), na compreensão do discurso pedagógico que se produz na relação existente entre os 

contextos de influência e da prática. E essa compreensão pode contribuir no sentido de 

relacionar possíveis mudanças na prática pedagógica e na estrutura das instituições ofertantes, 

de perceber os efeitos dessas mudanças nas possibilidades de acesso e permanência, nas 

oportunidades criadas e de como estas transformações determinam (ou não) justiça social. 

Ainda segundo Lopes (2003, p. 23), para Bernstein a escola deve garantir três direitos nos 

níveis individual, social e político:  

[...] o primeiro deles se refere ao desenvolvimento pessoal, à formação dos 

sujeitos e opera no nível individual. O segundo, de nível social, diz respeito 

ao direito de ser incluído, que é diferente de ser absorvido, pois inclui 

autonomia. O terceiro, que opera no nível político, é o direito à participação, 

que inclui a possibilidade de participar na construção, manutenção ou 

mudança de ordem social. 

Ao dialogar sobre questões relativas à inclusão social, verifiquei que Ball (1994) 

afirma que a compreensão de uma política requer apropriação de conceitos como igualdade e 

diferença, pelo entendimento das articulações existentes entre eles, principalmente no que se 

refere à necessidade de reconhecimento das diferenças e de redistribuição que permita a 

efetivação da igualdade. Com relação a estes temas, Bernstein (1998) destaca que não 

pretendia hierarquizar estes conceitos ou mesmo outros códigos, pois se a educação 

compensatória ressaltava a deficiência, a sua teoria apontava para a diferença, que poderia 

converter-se em um tipo de deficiência somente devido à estrutura social vigente, o que inclui 

a constituição de escolas voltadas para grupos sociais de maior poder aquisitivo. Assim, 

Bernstein (1998, p. 86) afirma que: 
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Se existem estruturas de classe significa necessariamente que há uma 

distribuição desigual de possibilidades materiais e simbólicas. Mas isso não 

significa que os indivíduos estejam em uma situação de déficit em relação às 

suas possibilidades culturais.  

Inserido nessa temática, deve ser destacado que controle simbólico, de acordo com 

Bernstein (1998), é aqui entendido como processo de especialização das consciências por 

meio de interações comunicativas, as quais veiculam uma distribuição do poder resultante das 

disputas entre os diferentes grupos sociais pelo direito de impor socialmente suas construções 

culturais, e este aspecto, de acordo com Bernstein (1996, p. 190), faz com que: "as relações de 

poder sejam expressas em termos de discurso e o discurso em termos de relações de poder‖, 

sendo então esse o foco de estudo do autor.  

Essas proposições de Bernstein (1996, 1998), que abrem possibilidades de reflexão 

sobre a construção social dos saberes e fazeres nas escolas, têm como uma das questões mais 

relevantes o conceito de código. Assim, torna-se importante esclarecer que código, para esse 

autor, designa um conjunto de princípios, de aquisição subjetiva, que regulam as interações 

comunicativas em instâncias oficiais ou mesmo nas unidades locais, de maneira quase 

informal, e assim vai se conferindo legitimidade e relevância aos significados propostos pelos 

sujeitos envolvidos no processo. Nesse movimento de adequação, também vão sendo 

reguladas a formação das identidades e de práticas, além do posicionamento dos sujeitos nos 

meios em que atuam. 

No que tange às possibilidades existentes, observei a importância das formulações de 

Ball e Bernstein, mas também as possíveis críticas recebidas a essas propostas. Essas críticas 

podem ser desenvolvidas a partir do fato de que a junção desses dois autores constituiria uma 

contradição, considerando-se que as perspectivas abordadas por Ball e Bernstein são 

consideradas pós-estruturalistas e estruturalistas, respectivamente, ainda que ambos não 

tenham se percebido enquadrados nessas perspectivas. Sobre o alinhamento de Bernstein, 

verifiquei em Mainardes e Stremel (2010, p. 3) um comentário no qual os autores afirmam 

que: 

[...] a sociologia de Bernstein é considerada estruturalista, com fortes raízes 

durkheimianas. Possui, também, influências das tendências weberiana, 

marxista e interacionista. Além do mais, em alguns trabalhos busca 

estabelecer relações com as teorizações produzidas por Foucault, que 

também evidenciam os processos de controle e poder produzidos por meio 

dos discursos. Em virtude disso, o próprio autor realçava que seus escritos 

não poderiam se enquadrar em uma única perspectiva dentro do campo 

sociológico, reconhecendo que é influenciado por diferentes fontes. 
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Portanto, observei que, além do conceito de recontextualização, que possibilita um 

trabalho de articulação entre as propostas de Ball e Bernstein, ambos possuem outros pontos 

em comum, tais como: o entendimento das culturas híbridas; a preocupação em dar 

visibilidade aos processos de reprodução de desigualdades sociais; a identificação com os 

interesses das classes trabalhadoras; o foco na compreensão das consequências materiais e 

culturais das políticas educacionais sobre diversos setores da sociedade; além de ênfase na 

busca pela justiça social. Assim, identifiquei que esses aspectos têm relação direta com o 

PROEJA, e podem justificar a união das propostas teórico metodológicas de Ball e Bernstein 

em um mesmo trabalho, tal como sugerido por Mainardes e Stremel (2010) e Lopes (2005). 

3.4 METODOLOGIA 

Como procedimento metodológico para o presente trabalho, utilizei a proposta de 

investigação sequencial quanti=>quali
25

, que é um método considerado misto. Os métodos de 

pesquisa mistos são aqueles que combinam procedimentos das pesquisas quantitativas com 

métodos qualitativos, com formas diversas de representações de dados, contemplando assim 

múltiplas possibilidades, estando inclusas entre esses casos investigações de cunho estatístico 

e também análises textuais (CRESWELL, 2007).  

Uma proposta pode ser considerada quanti=>quali quando é iniciada com a coleta de 

dados e análise quantitativa, para que, posteriormente, sejam realizadas a coleta e análise de 

dados qualitativos e, por fim, a interpretação de todo o trabalho. Neste caso, os instrumentos 

de coleta de dados podem ser ampliados com observações, dados censitários, ou mesmo 

serem acompanhados por entrevistas exploratórias com maior profundidade. Com a escolha 

desse método, o pesquisador decide que a coleta de dados com diferentes instrumentos e 

abordagens complementares é o que pode garantir um melhor entendimento do problema 

pesquisado (CRESWELL, 2007). 

Ao abordar esse mesmo assunto, Ivenicki e Canen (2016) apontam que, em um 

primeiro momento, a pesquisa quantitativa dá um panorama da situação e, para analisar o seu 

rigor, utilizam-se os critérios da metodologia quantitativa, de caráter mais pragmático. Em um 

segundo momento, a pesquisa qualitativa busca perceber a rede de emoções, práticas e 

significados que envolvem o cotidiano daquele objeto, preparando então para a análise desta 

etapa. Nesse critério, deve se utilizar o rigor acadêmico das metodologias qualitativas, que se 
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 Neste trabalho propus a representação quanti=>quali, com a qual pretendo reforçar, por meio do símbolo =>, 

o fato de que a pesquisa de campo teve início com a abordagem quantitativa e que, posteriormente, teve 

continuidade com as práticas de uma abordagem qualitativa. 
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caracteriza por possuir certo teor subjetivo, na medida em que inclui a percepção do 

pesquisador como aspecto relevante para a investigação. 

Entretanto, cabem aqui alguns esclarecimentos sobre metodologias qualitativas e 

quantitativas. Sobre a última, Ivenicki e Canen (2016) destacam que estas incluem um estudo 

comparativo entre fenômenos ou variáveis, e geralmente parte-se de hipóteses bem delineadas 

a respeito desses objetos. Assim, testam-se tais hipóteses por meio de observação ou 

experimentação, controlando-se as variáveis que possam interferir no processo, para que não 

haja contestação dos resultados. Também devem ser produzidas amostras estatisticamente 

representativas da população, para que os resultados possam ―valer‖ para todo o universo 

populacional, além de que a conclusão deve indicar o impacto de uma das variáveis sobre a 

outra, apontando para um novo conhecimento científico. 

Por outro lado, existe nas abordagens qualitativas uma crença de que a realidade 

deveria ser estudada considerando-se a sua totalidade, a rejeição à ideia de ―neutralidade‖ do 

pesquisador, que implica na negação à ideia de separação do sujeito (pesquisador) do objeto 

de pesquisa (realidade a ser pesquisada), já que existiria a influência recíproca entre eles. 

Também é dada ênfase à interpretação, à compreensão das motivações, culturas, valores, 

ideologias, crenças e sentimentos que movem os sujeitos, dando significado à realidade 

estudada. A coleta de dados tem foco predominantemente descritivo, a abordagem é indutiva, 

além de que o pesquisador pode partir de observações mais livres, deixando que hipóteses e 

ideias emerjam, na medida em que se realiza o trabalho de pesquisa (IVENICKI E CANEN, 

2016). 

Com base em premissas semelhantes, e destaque para a pesquisa quanti=>quali, 

Creswell (2007) aponta que os pesquisadores da área da educação podem elaborar processos 

investigativos de acordo com as necessidades encontradas no ambiente estudado, sendo 

também ressaltada pelo autor a necessidade de se respeitarem os pressupostos intrínsecos aos 

aspectos quantitativos que lhe darão validade e reconhecimento, quanto ao tratamento de 

dados estatísticos. 

Ainda conforme Creswell (2007), acredita-se que os métodos mistos, como a proposta 

quanti=>quali, podem colaborar de forma significativa para futuras investigações que 

contemplem a complexidade das pesquisas em educação, cujo tratamento e análise 

pressupõem a conjugação de dados quantitativos e qualitativos. Assim, este processo não 

pode prescindir de um acurado entendimento do pesquisador sobre as possíveis interações 

entre as informações disponibilizadas na coleta de dados, em um trabalho que proporcione 
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olhares oriundos de diferentes perspectivas, tendo como principal foco um repensar constante 

do processo educacional. 

Com base nesses pressupostos, em momento anterior ao trabalho de campo, na etapa 

exploratória da pesquisa, realizei pesquisa documental e bibliográfica que, entre outros 

aspectos, consistiu de um estudo sobre os documentos oficiais da educação brasileira. Nesse 

conjunto de ações também existiram reflexões sobre a função e a relação desses documentos 

como contribuição à formulação teórica, e como estes se relacionaram no estabelecimento do 

PROEJA no IFRJ. Com esse intuito, utilizei a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) n. 9394/1996; o Documento Base do PROEJA; os Decretos n. 5.478/2005 e 

5.840/2006, que instituíram e regulamentaram o Programa, matrizes curriculares praticadas 

pelos cursos PROEJA do IFRJ, além de projetos pedagógicos propostos pela Instituição, 

conforme prevê a legislação vigente apresentada no Decreto n. 5.840/2006. 

Com base nestes materiais, destaco que a análise documental, de acordo com Ivenicki 

e Canen (2016), serviu como um estudo em profundidade de documentos oficiais, tendo como 

meta extrair tendências, temas dominantes, representações sobre conceitos, além de 

percepções, ênfases e omissões, que serviram para contextualizar informações contidas em 

outras fontes. Também me fundamentei em outros comentários dos autores, os quais apontam 

que o objetivo da análise documental é identificar, em documentos primários, informações 

que sirvam de subsídio para responder a alguma questão mais específica de uma pesquisa. 

Nesse sentido, por representarem uma fonte natural de informação, esses documentos não são 

apenas uma fonte contextualizada, mas surgem num determinado contexto, fornecendo assim 

informações sobre essa realidade.  

Em concomitância a esse trabalho de análise documental, também realizei um 

levantamento de teses e dissertações sobre o PROEJA, produzidas entre os anos de 2007 e 

2015, conforme apresentado no capítulo 2, tendo como objetivo, em consonância com o que 

destacam Ivenicki e Canen (2016), a ideia de apresentar informações confiáveis para guiar as 

teorias e os caminhos a serem percorridos pela pesquisa de campo que estava para ser 

iniciada. 

Após essa etapa exploratória, finalizada em junho de 2015, momento da qualificação, 

houve um trabalho com dados quantitativos que descreviam a trajetória do PROEJA no IFRJ 

entre 2006 e 2015. Esses dados foram obtidos junto à Diretoria Adjunta de Pesquisa 

Institucional (DAPI) do IFRJ e nos Relatórios de Gestão da instituição
26

.  
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 Disponível em www.ifrj.edu.br. Acesso em 14 fev. 2016. 

http://www.ifrj.edu.br/
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Cabe ainda ressaltar que mantive registros em diário de campo, os quais utilizo ao 

longo deste trabalho. Esses registros abrangem minhas observações enquanto 

professor/pesquisador, como participante em diversas atividades relacionadas ao PROEJA, 

principalmente em relação à questão do acesso e permanência, entre outros assuntos afins. 

Essas atividades consistiram de defesas de Mestrado e Doutorado, Fóruns, Encontros, 

Seminários, conversas informais com os sujeitos da pesquisa, além de observações realizadas 

durante o trabalho de campo, no período em que estive nos campi do IFRJ coletando dados. 

De acordo com Vale (2000, p. 233), a observação é uma técnica de coleta de dados que 

permite ao pesquisador comparar ―aquilo que se diz ou não diz, com aquilo que se faz‖. 

Também enfatizo que uma das principais características presentes na metodologia 

dessa tese foi a conjugação de diferentes técnicas de coleta de dados, tanto de abordagem 

quantitativa, como no caso dos dados disponibilizados pela DAPI e outros gerados a partir 

dos questionários aplicados, quanto de abordagem qualitativa, pela realização de entrevistas e 

de grupos focais. Nesse sentido, destaco que a conjugação dessas ações caracterizou esse 

trabalho como uma pesquisa de abordagem quanti=>quali, conforme pode ser observado na 

Figura 2, que ressalta as relações existentes entre a abordagem quantitativa, destacada na cor 

verde, e a abordagem qualitativa, que se encontra em vermelho: 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 2: Percurso metodológico da pesquisa 
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De acordo com a Figura 2, uma das formas de coleta de dados quantitativos utilizados 

nesta pesquisa foi a aplicação de questionários. Assim, a partir da leitura de referenciais 

teóricos de metodologia da pesquisa, como Ivenicki e Canen (2016) e Creswell (2007), além 

de outros específicos sobre o PROEJA e a EJA, como Moura (2012) e Paiva (2005), consegui 

elaborar dois tipos diferentes de questionários, um para professores atuantes no Programa, 

com 40 perguntas; e outro para os estudantes, com 28 perguntas. Os professores que 

responderam os questionários eram docentes com atuação em cursos PROEJA do IFRJ no 1º 

semestre de 2016. No caso dos estudantes, os respondentes foram aqueles regularmente 

matriculados entre o 1º e 6º períodos dos curso técnico em Manutenção e Suporte em 

Informática (MSI), dos campi Duque de Caxias, Nilópolis e Rio de Janeiro, e os estudantes do 

1º ao 3º ano do curso técnico em Agroindústria, ofertado pelo campus Pinheiral. 

O questionário dos professores abarcou informações sobre o perfil desses docentes, 

formação acadêmica, regime de trabalho, experiência profissional, além de conhecimento e 

caracterização do PROEJA, com foco na permanência dos alunos no Programa. Já o 

questionário dos estudantes envolveu o perfil geral, questões socioeconômicas, nível de 

escolaridade, interesse pelo curso, relação professor-aluno, além de atividades que 

potencialmente estariam relacionadas à permanência desses estudantes no curso. 

O período em que estes questionários foram aplicados, tanto no caso dos estudantes 

quanto dos professores, foi o 1º semestre de 2016, entre os meses de março e maio. Em um 

momento imediatamente anterior à aplicação desses questionários, no início do mês de março, 

realizei um teste piloto com três professores do campus Duque de Caxias, que já haviam 

atuado no PROEJA em períodos anteriores. Dessa forma, estes docentes, que já conheciam o 

Programa, puderam colaborar no aperfeiçoamento desse instrumento de coleta de dados, sem 

que, no entanto, viessem a fazer parte do coletivo de professores que viria a responder os 

questionários posteriormente. Este procedimento vislumbrava colocar estes docentes numa 

condição um pouco mais afastada do trabalho desenvolvido, para que assim pudessem opinar 

com mais independência ou mesmo tecer críticas e/ou sugestões sobre os questionários. 

No momento de aplicação dos questionários, de maneira geral, os documentos eram 

entregues aos professores em mãos, sendo raríssimos os casos em que os coordenadores de 

curso ou diretores de ensino se incumbiram de entregar os questionários para que os 

professores respondessem, ou mesmo os casos em que professores receberam e/ou 

devolveram os questionários via e-mail. A escolha por esse procedimento padrão teve como 

objetivo maior aproximação a esses sujeitos da pesquisa. 
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Em termos de permanência nas unidades de ensino, para que fosse possível encontrar 

os docentes, explicar-lhes as questões da pesquisa e estes colaborassem com o trabalho, foram 

necessárias visitas diárias por cerca de duas semanas aos campi Duque de Caxias, Rio de 

Janeiro e Nilópolis, que se encontram na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. No campus 

Pinheiral foi necessária a minha estadia na cidade por cerca de dois ou três dias para que 

aproveitasse ao máximo a ida ao campus, já que a distância entre o Rio de Janeiro e Pinheiral 

é de 120 km, fato que inviabilizaria idas e vindas diárias. Entretanto, a necessidade de ficar no 

campus por mais tempo fez com que eu conseguisse maior aproximação com os estudantes, 

com os professores e demais funcionários, o que facilitou meu acesso a algumas questões e a 

sujeitos da pesquisa. 

Como resultado dessa presença mais efetiva nos campi e essa proximidade com os 

sujeitos, houve uma devolução significativa de questionários por parte dos docentes, com um 

valor absoluto de 106 documentos devolvidos num universo de 108 professores atuantes no 

PROEJA durante o período pesquisado, o que representou 98% de questionários respondidos 

pelos professores. 

No caso dos discentes, também promovi um teste piloto com três estudantes do curso 

MSI/PROEJA do campus Duque de Caxias que, nesse caso, eram discentes concluintes, que 

retornavam ao campus somente para cumprir a carga horária de estágio. A validação do 

questionário com esses discentes teve por meta receber críticas e/ou sugestões de um grupo 

que se encontrava em outro momento do curso, já afastados de cobranças com relação à 

presença, notas e aprovação. Ressalto que essas cobranças, por vezes fazem com que os 

estudantes tenham posturas passionais com relação às questões oriundas do cotidiano escolar, 

principalmente em situações que o discente tenha sido prejudicado por reprovações, atrasos 

ou insucessos na obtenção de bolsas e auxílios. A esses fatos também se somam dificuldades 

no relacionamento com professores, colegas de turma ou de curso, gestores e técnicos 

administrativos. Deste modo, refleti que essas condições poderiam impactar nas respostas dos 

sujeitos quando da aplicação desse instrumento de pesquisa, e nesses casos o período de testes 

com esse grupo diferenciado foi de grande valia. 

Entre os aspectos observados nesse período de testes e validação dos questionários, 

também considerei o tempo que os sujeitos gastavam para responder os questionários, 

atentando que esses testes fossem feitos em momento de tempo livre, quando docentes e 

discentes pudessem se dedicar somente a responder o instrumento. Verifiquei que tanto 

professores quanto estudantes levavam entre 8 e 11 minutos para responder os questionários, 

considerando-se que para professores havia 40 perguntas e para estudantes 28. A intenção 
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dessa ação de marcar o tempo de preenchimento do questionário serviu como argumentação 

quando da entrega dos documentos aos possíveis respondentes, já indicando o tempo que lhes 

ocuparia, em média de 10 minutos. 

Como informação complementar, ressalto que diante do universo total de 188 

estudantes regularmente matriculados do 1º ao 6º período nos campi Duque de Caxias, 

Nilópolis e Rio de Janeiro, e do 1º ao 3º ano do campus Pinheiral, obtive retorno de 155 

questionários, o que representou um percentual de 82% de respondentes. Ao se considerar que 

a questão da evasão é um aspecto presente na modalidade EJA e também no Programa 

PROEJA, é possível que grande parte dos questionários não devolvidos tenha ocorrido por 

conta desse aspecto, pois em algumas turmas nas quais os questionários foram aplicados, 

havia percentuais entre 10% e 20% de alunos faltosos e/ou desistentes, principalmente no 1º 

período, logo nas duas primeiras semanas de aulas. 

Com a aplicação dos questionários concluída, realizei a organização dos dados obtidos 

a partir desse instrumento, produzindo 66 gráficos estatísticos por campus, e 330 no total, pois 

também produzi gráficos que representavam o somatório dos dados de todos os campi. Um 

aspecto relevante a considerar diz respeito ao fato de, sendo eu professor no IFRJ, aprovei 

meu projeto de pesquisa internamente, o que me permitiu selecionar bolsistas de graduação 

que comigo participaram de várias etapas da pesquisa. Esses bolsistas me auxiliaram no 

momento da aplicação dos questionários e no tratamento dos diferentes dados da pesquisa, 

tanto na parte quantitativa como na qualitativa, o que facilitou imensamente o meu trabalho 

como pesquisador, não apenas pela contribuição na organização dos dados, dos materiais etc., 

mas também pelo fato de que há a exigência de que o orientador se mantenha realizando o 

processo de formação dos bolsistas, o que sem dúvida faz com que tanto estudantes, quanto 

orientador, aprendam sobre o fazer da pesquisa.  

No IFRJ, assim como em outros IFs, existem diversos editais de pesquisa e extensão, 

pelos quais professores e técnicos administrativos, mesmo não possuindo título de Mestre ou 

Doutor, podem concorrer com projetos. A partir dessa possibilidade obtive a participação de 2 

estudantes bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e 

Tecnológica (PIBICT), do IFRJ, no período de 2014-2015, quando submeti um projeto para 

esse edital. No período 2015-2016, submeti dois projetos, e houve a concessão de 3 bolsas. Os 

projetos em questão relacionavam-se à discussão sobre qualidade de ensino no PROEJA, no 

primeiro ano; e no segundo, a renovação de um projeto manteve a temática e a submissão de 

um novo passou a abordar a questão da formação de professores para o Programa, tendo como 
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foco principal os cursos PROEJA de instituições federais situadas no Rio de Janeiro — 

temáticas diretamente relacionadas a esta pesquisa.  

Os estudantes em questão eram matriculados no Curso de Licenciatura em Química do 

IFRJ – campus Duque de Caxias, e a partir do momento em que iniciaram o trabalho 

passaram a frequentar regularmente as reuniões do Grupo de Pesquisa (GP) Aprendizados ao 

longo da vida: sujeitos, políticas e processos educativos, na UERJ, e participaram da etapa 

final do projeto Diagnóstico da Qualidade de Ensino na Educação de Jovens de e Adultos 

(EJA): um estudo de caso no Rio de Janeiro, desenvolvidos sob a coordenação de minha 

orientadora. 

A inserção dos bolsistas nessas atividades possibilitou trocas de experiências que 

enriqueceram e potencializaram tanto esta pesquisa quanto o trabalho desenvolvido no GP, 

indo muito além da participação na coleta de dados somente, mas sendo um período de 

aprendizagem coletiva para estes grupos, principalmente para os estudantes. 

Também destaco que a possibilidade proporcionada pelo modelo existente nos 

Institutos Federais trouxe mudanças na ideia inicial deste trabalho, aumentando a abrangência 

e o grau de detalhamento da pesquisa nos diversos momentos de abordagem quantitativa e 

qualitativa, devido ao fato de que mais braços e mentes puderam se debruçar sobre a 

investigação, materializando assim alguns aspectos da produção coletiva de conhecimento. 

Ainda no 1º semestre de 2016, no mesmo período de aplicação dos questionários, me 

foram disponibilizados alguns arquivos em formato Excel, os quais apresentavam 

informações quantitativas de todos os cursos ofertados pelo IFRJ. Esses arquivos foram 

obtidos junto à Diretoria Adjunta de Pesquisa Institucional (DAPI) do IFRJ, e outras 

informações complementares estavam disponíveis nos Relatórios de Gestão da Instituição. Os 

dados dos cursos em geral eram do período entre 2009 e 2015 e os dados relativos ao 

PROEJA consistiam de 2006 a 2015. 

Os arquivos disponibilizados pela DAPI apresentavam informações como inscrições, 

vagas ofertadas, número de ingressantes, entre outras, sistematicamente enviadas ao Sistema 

Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), vinculado ao 

MEC. Estas informações ajudaram na construção de uma parte significativa do corpus 

quantitativo desse trabalho, conforme pôde ser verificado na Figura 2. A partir do tratamento 

desses dados produzi os gráficos utilizados ao longo desse trabalho, que ajudaram a 

sistematizar uma descrição da trajetória do PROEJA na Instituição. 

Após o término da aplicação dos questionários junto a professores e estudantes, o 

próximo passo, com algumas informações dos questionários sistematizadas, disse respeito a 
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elaborar um roteiro de perguntas para as entrevistas semiestruturadas. Segundo Bogdan & 

Biklen (1994), a entrevista, quando aplicada e analisada de forma responsável, pode fornecer 

dados importantes sobre o objeto de pesquisa e, além disso, ser utilizada de forma conjugada 

com outras técnicas e instrumentos, as quais, em conjunto, podem levar à obtenção de dados 

mais confiáveis e, portanto, mais científicos. 

Conforme observado na Figura 2, as entrevistas foram realizadas com coordenadores 

de curso, diretores de ensino, coordenadores do setor técnico-pedagógico (CoTP), e pró-

reitores. Por opção metodológica e garantia da preservação do anonimato dos participantes, 

todos esses sujeitos foram identificados como gestores no âmbito da pesquisa. Na Figura 2 

também pode ser visualizada, entre os procedimentos da etapa qualitativa do trabalho, uma 

linha vermelha contínua entre a função de coordenador de curso e os professores. Esta ligação 

representa o fato de que todos os coordenadores de curso também atuam no PROEJA como 

professores, tendo por isso mesmo uma relação mais estreita com o curso e por consequência, 

com os estudantes. 

Do mesmo modo, observa-se na Figura 2 uma linha pontilhada vermelha unindo a 

função de direção de ensino aos professores. Esta ligação representa o fato de, no caso de 

diretores de ensino, existirem gestores que mesmo ocupando cargo de direção, atuavam como 

professores
27

, alguns destes ministrando aulas no PROEJA. Como são apenas alguns diretores 

e não todos que atuam desta forma, optei pela linha pontilhada para que houvesse 

diferenciação entre estes e os coordenadores de curso, que atuam todos como professores do 

curso PROEJA que coordenam. Quanto aos coordenadores da CoTP ou à Pró-Reitoria, não 

existia relação desses profissionais como professores do PROEJA no período da coleta de 

dados da pesquisa. 

Ao todo, realizei 15 entrevistas, sendo que em alguns campi houve sujeitos que, por 

terem ocupado a função de coordenação ou mesmo de direção em momento imediatamente 

anterior à coleta de dados, concordaram em contribuir com a pesquisa. As entrevistas tiveram 

duração entre 30 e 55 minutos, sendo que antes da realização era submetido e assinado o 

Termo de Consentimento Livre e Consentido
28

 (TCLC), que indicava a preservação do 

anonimato desses sujeitos, assim como a permissão para gravá-los. 

Os áudios resultaram em cerca de nove horas de gravação, os quais foram 

posteriormente transcritos. No momento de concessão das entrevistas estavam presentes 

                                                           
27

 Devido à insuficiência de professores ou mesmo por opção pessoal, no IFRJ é comum os docentes em cargos 

de direção continuarem atuando em sala de aula com carga horária reduzida, de maneira concomitante ao 

exercício da função de gestor. 
28

 O modelo de TCLC utilizado se encontra disponível no Apêndice I.  
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somente o pesquisador e o entrevistado. Entretanto, o conteúdo das gravações também foi 

acessado pelos bolsistas de iniciação científica, que auxiliaram nas transcrições das 

entrevistas. Em um momento posterior, revisei todas as transcrições, assim como os relatos 

transcritos dos grupos focais — uma outra etapa de depoimentos. 

Para melhor demonstrar o total de sujeitos pertencentes ao universo da pesquisa na 

parte de aplicação dos questionários, apresento na Tabela 5 a sistematização desses dados: 

Tabela 5: Universo da pesquisa – questionários 

Professores Estudantes 

Participantes Não 

Participantes 

Total Participantes Não 

Participantes 

Total 

106 2 108 155 33 188 

Fonte: Elaboração própria 

No final do mês de maio de 2016, eu já havia concluído o tratamento dos dados 

coletados a partir dos questionários aplicados, e então comecei a perceber que, além das 

entrevistas com os gestores, também seria necessário retornar ao campo para buscar 

informações mais aprofundadas com os estudantes, considerando que eles eram os sujeitos 

mais importantes nesse processo de compreensão dos movimentos de acesso e permanência 

nos cursos PROEJA e, por consequência, um dos focos principais da pesquisa. Com essas 

justificativas, após um estudo sistemático sobre abordagens qualitativas, verifiquei que uma 

das possibilidades de aprofundar algumas temáticas com os estudantes era desenvolvendo 

com eles uma discussão em grupo focal (GF). 

A técnica de GF combina elementos da entrevista individual e da observação 

participante em grupo, dois meios de coleta de dados qualitativos bastante utilizados nas 

pesquisas em Ciências Sociais. De acordo com Gatti (2005), esta ferramenta possibilita a 

percepção de múltiplos pontos de vista e processos emocionais, por meio do ambiente de 

interação criado entre os participantes do grupo que se reúne, permitindo a captação de 

significados de forma mais aberta e espontânea. 

Conforme aponta Vaughan et al. (1996), o GF é uma técnica qualitativa que pode ser 

utilizada de forma isolada ou combinada a outras técnicas qualitativas, para aprofundar o 

conhecimento sobre uma determinada temática ou mesmo verificar as características de um 

grupo. Assim, após ter concluído algumas entrevistas com os gestores, preparei-me para 



105 
 

iniciar os GFs, recurso que também pode ser observado na Figura 2, na parte relativa à 

abordagem qualitativa.  

No GF, um dos focos de análise recai sobre a interação no grupo. Os participantes 

influenciam uns aos outros quando debatem/discutem questões/temáticas apresentadas pelo 

moderador, que pode ser o próprio pesquisador. O que mais importa no GF não é quem fala, 

mas o conteúdo apresentado. De acordo com Godoi et al (2006), um GF se resume em três 

etapas: planejamento, condução do GF e análise dos dados. 

O planejamento do GF passa pela reflexão sobre o assunto a ser conduzido, que tipo 

de informações são importantes para a investigação, como serão propostas as temáticas ao 

Grupo para discussão, e como essas discussões travadas serão utilizadas. A seguir, define-se o 

tamanho do grupo, sendo recomendável entre seis e doze pessoas. Os participantes são 

convidados a participar do Grupo e das discussões, sendo o local previamente definido. Costa 

(2005) recomenda que o roteiro de questões não seja muito extenso, mas que aborde aspectos 

indispensáveis à compreensão do objeto da pesquisa. Um observador ou redator que auxilia a 

pesquisa faz anotações durante a dinâmica.  

No caso específico da presente pesquisa, o critério estabelecido para a escolha dos 

estudantes que participariam do GF foi a proximidade do término do curso. Deste modo, 

estudantes do 5º e 6º períodos dos cursos técnicos em Manutenção e Suporte em Informática 

(MSI) e do 3º ano do curso de Agroindústria foram os escolhidos. A partir desse critério, foi 

realizado um encontro com cada grupo de estudantes, em seus respectivos campi, sempre com 

a cessão de algum tempo de aula por parte de um professor do curso, planejado com 

antecedência e autorização de professores e coordenadores. 

De maneira similar que nas entrevistas, no momento de realização do GF também foi 

assinado um Termo de Consentimento Livre e Consentido (TCLC), que indicava a 

preservação do anonimato dos participantes, assim como a possibilidade de gravação do 

encontro. Cada GF teve duração aproximada de uma hora, sendo realizados nos meses de 

junho e julho de 2016, totalizando quatro encontros e cerca de quatro horas de gravação que, 

posteriormente, também foram transcritas integralmente pelos bolsistas e depois revisadas 

pelo pesquisador. Quanto à participação dos alunos no GF por campus, este quantitativo pode 

ser visualizado na Tabela 6: 
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Tabela 6: Alunos matriculados e participantes do GF 

Campi 1º ao 4º 

Período / 1º e 

2º Ano 

5º ao 6º Período 

/ 3º Ano 

Total Participantes 

do Grupo Focal 

D. Caxias 46 12 58 10 

Rio de 

Janeiro  

26 03 29 03 

Nilópolis 64 10 74 10 

Pinheiral 22 05 27 05 

Total 158 30 188 28 
Fonte: Elaboração própria 

Conforme se observa, o campus que teve o menor número de alunos participando do 

GF foi o do Rio de Janeiro, com três alunos. O pequeno número de participantes no GF desse 

campus se deu pelo fato de que no 1º semestre de 2016 não se formaram turmas de 5º período 

no curso PROEJA do referido campus e, no 6º período, havia somente três alunos 

matriculados na turma. 

Os campi Nilópolis e Duque de Caxias tiveram a participação de dez alunos cada um, 

e no campus Pinheiral houve a participação de cinco estudantes. No caso dos campi Rio de 

Janeiro, Duque de Caxias e Nilópolis a presença de um bolsista de iniciação científica serviu 

para que este atuasse como observador/redator do GF. No campus Pinheiral, devido a 

questões estruturais de permanência dos bolsistas por um período mais longo na unidade, o 

próprio moderador (o pesquisador) assumiu a condição de observador/redator. 

A Tabela 6 ainda permite observar a diminuição do número de alunos matriculados, 

quando se comparam as etapas iniciais e finais dos cursos. Nesse sentido, deve ser 

considerado que somente em 2014, por exemplo, foram abertas 301 vagas nos cursos 

PROEJA do IFRJ, dos quais, no 1º semestre de 2016, restavam 188 alunos matriculados. 

Como aspecto complementar, a Figura 3 apresenta o percentual de participantes no GF 

em relação ao total de matriculados: 
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Fonte: Elaboração própria 

Figura 3: Estudantes matriculados e participantes do grupo focal 

A Figura 3 destaca o percentual referente aos discentes que participaram do GF, 28 no 

total, representando 15% dos alunos matriculados do 1º ao 6º período e do 1º ao 3º ano dos 

cursos PROEJA do IFRJ. A mesma Figura também apresenta o percentual de ausentes do 

grupo focal, que representou apenas 1% do total de alunos matriculados no Programa — 2 

estudantes não participaram. Como informação complementar, ressalto que os estudantes que 

não participaram do GF por estarem nas etapas iniciais dos cursos, ou seja, do 1º ao 4º 

período e 1º e 2º ano, totalizaram 158 sujeitos, representando 84% do total de matriculados.  

O roteiro do GF foi fundamentado por perguntas semiestruturadas, possibilitando que 

os estudantes esclarecessem seus posicionamentos com liberdade de expressão, utilizando as 

justificativas que considerassem necessárias. Ainda com relação à metodologia de trabalho, 

ressalto que os instrumentos para a coleta de dados utilizados pela proposta quanti=>quali 

estão em consonância com os procedimentos metodológicos recomendados pela abordagem 

do ciclo de políticas. Deste modo, apoio-me em Mainardes (2006, p. 59) quando este afirma 

que: 

[...] a utilização do ciclo de políticas envolve uma diversidade de 

procedimentos para coleta de dados. Por exemplo: pesquisa bibliográfica, 

entrevistas com formuladores de políticas e demais profissionais, análise de 

textos e documentos, inserção nas instituições onde a política é 

desenvolvida, observações ou ainda, entrevistas com pais, alunos e etc. 

Ao utilizar a proposta quanti=>quali e as indicações da abordagem do ciclo de 

políticas, e com a realização do percurso metodológico por meio da aplicação de 

questionários, entrevistas e grupo focal, além dos dados quantitativos obtidos, utilizei a 
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análise de conteúdo para desenvolver o tratamento de material. De acordo com Ludke e 

André (1996), verifiquei que essa técnica poderia me ajudar a perceber de maneira mais 

adequada todo o processo referente às políticas macro e micro do Programa PROEJA no 

IFRJ, conforme descreverei nos capítulos 4 e 5. 

De acordo com Bauer (2002, p. 191), a análise de conteúdo é uma técnica para 

―produzir inferências de um texto focal para o seu contexto social de maneira objetivada‖, 

tendo em vista sua inserção em uma conjuntura mais ampla. Assim, os materiais são 

trabalhados de forma sistemática, tentando evitar que a análise seja confundida com uma 

interpretação subjetiva aleatória, destacando que a: 

[...] maneira objetivada refere-se aos procedimentos sistemáticos, 

metodicamente explícitos e replicáveis: não sugere uma leitura válida 

singular dos textos. Pelo contrário, a codificação singular de um texto o 

transforma, a fim de criar uma nova informação desse texto. A validade da 

AC [Análise de Conteúdo] deve ser julgada não contra uma ―leitura 

verdadeira‖ do texto, mas em termos de sua fundamentação nos materiais 

pesquisados e sua congruência com a teoria do pesquisador, e à luz de seu 

objetivo de pesquisa. (BAUER, 2002, p. 191) 

Bauer (2002) ainda complementa, dizendo que essas inferências podem ser sobre os 

emissores, sobre a própria mensagem e/ou sobre a audiência da mensagem. No caso da 

presente pesquisa, os emissores são os sujeitos da pesquisa, personificados em professores, 

estudantes e gestores; e a mensagem é representada pelas informações coletadas e os 

discursos apresentados por esses sujeitos sobre as temáticas acesso e permanência no 

PROEJA do IFRJ. Com esse embasamento, concluí ser a análise de conteúdo uma técnica de 

pesquisa que permite fazer deduções válidas para determinada situação, por meio da 

investigação do conteúdo simbólico das mensagens, as quais podem ser investigadas e 

abordadas sob diferentes formas e observadas sob diversos ângulos. 

Feita a transcrição do material coletado nas entrevistas e grupos focais, classifiquei os 

depoimentos, organizando-os por conteúdos das mensagens, como um sistema de categorias, 

em unidades de sentido relacionadas aos objetivos do trabalho. Ressalto que essas categorias, 

guiadas pelos objetivos, emergiram do material recolhido, segundo certas 

unidades/convergências nos depoimentos, o que me permitiu separá-las ou agrupá-las,  de 

acordo com os pontos em comum ou aspectos contrários. As categorias que mais se 

destacaram no tocante a acesso foram: divulgação, procura e processo seletivo. Esses tópicos 

serão abordados no capítulo 4, assim como a implantação dos cursos PROEJA no IFRJ — 

temática que também apresentou visibilidade no decorrer das entrevistas com os gestores. 
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4. DA DIVULGAÇÃO AO PROCESSO SELETIVO: O ACESSO EM QUESTÃO 

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica possui certa autonomia que a 

diferencia das redes municipais e estaduais, tanto em aspectos estruturais quanto pela 

existência de um processo de seleção que colabora para que haja nessa rede um público 

diferenciado. Esse coletivo de sujeitos, composto de estudantes aprovados em processos 

seletivos criteriosos, ajudou a construir a imagem de uma escola técnica federal considerada 

de qualidade, embora excludente. 

Essa percepção foi construída ao longo de mais de um século de existência, 

constituindo uma rede de escolas em que a inclusão de determinados grupos sociais ainda é 

realizada com restrições. Deste modo, a condição ainda permanente do caráter restritivo de 

acesso a essas escolas tem relação com o comentário de Gentili (1995, p. 177) que, discutindo 

a democratização do ensino, aponta que ―qualidade para poucos não é qualidade, é 

privilégio‖. 

Ao refletir sobre essa conjuntura, decidi que o presente trabalho tentaria compreender 

a questão do acesso na sua totalidade, no sentido de percebê-lo enquanto processo. Com esse 

intuito, selecionei as categorias surgidas ao longo da pesquisa de campo que se relacionavam 

com a temática: divulgação, procura e processo seletivo, que abordarei no presente capítulo. 

Como complemento a esse assunto, outra categoria emergiu – a implantação dos cursos 

PROEJA no IFRJ — que também se destacou no decorrer da investigação, na medida em que 

as argumentações apresentadas pelos gestores entrevistados faziam menção constante a esse 

fato. 

Entretanto, antes de abordar essas categorias, no intuito de visibilizar alguns pontos 

relacionados ao acesso e esclarecer questões relacionadas à área de atuação tradicional no 

IFRJ, a Química, julguei necessário apresentar um pequeno histórico da Instituição, além de 

abordar a situação da oferta de vagas e das matrículas dos cursos, reforçando e ressaltando as 

demandas existentes no estudo do acesso e permanência no PROEJA do IFRJ como objeto de 

pesquisa. 

4.1 HISTÓRICO E ATUALIDADES DO IFRJ 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) foi 

criado em 2008, por meio da Lei n. 11.892/2008, sendo que sua trajetória remonta à história 

iniciada em 1945, ano da criação do Curso Técnico de Química Industrial (CTQI), no âmbito 

da Escola Nacional de Química da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio 
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de Janeiro (UFRJ). Entre 1945 e 1986 este curso foi ministrado na Escola Técnica Nacional 

(ETN), atual Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-

RJ), no Rio de Janeiro. Em 1959, com a regulamentação da Lei n. 3.552/1959, que criou as 

Escolas Técnicas Federais, o curso se estabeleceu como integrante da autarquia federal, sendo 

denominada Escola Técnica de Química (ETQ), e posteriormente designada como Escola 

Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro (ETFQ-RJ). 

A instituição conquistou sede própria em 1986, na cidade do Rio de Janeiro, sendo 

ampliada em 1994, com a construção de outra unidade, localizada em Nilópolis, na Baixada 

Fluminense. Em 1999, a ETFQ-RJ transformou-se em CEFET-Química e a unidade Nilópolis 

passou a ser sede da Instituição, fazendo parte dessa expansão o fato de que no ano de 2003 

começou a ofertar cursos de graduação. No período da transformação de CEFET-Química em 

Instituto Federal (IF), o Colégio Agrícola Nilo Peçanha, localizado no município de Pinheiral, 

na época pertencente à Universidade Federal Fluminense (UFF), foi incorporado ao IFRJ. 

Desde 2008, portanto, o IFRJ passou a fazer parte de um conjunto de 38 Institutos 

Federais existentes no país, subdivididos em campi. O IFRJ é composto por 15 campi: Arraial 

do Cabo, Belford Roxo, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Frontin, Mesquita, Nilópolis, 

Niterói, Paracambi, Pinheiral, Realengo, Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de 

Meriti e Volta Redonda. No projeto de expansão da Rede Federal ainda estavam previstos 

para o IFRJ outros 3 campi
29

, projetando um total de 18 unidades de ensino, pela 

incorporação dos campi Complexo do Alemão, Centro e Cidade de Deus, todos situados na 

cidade do Rio de Janeiro. 

Sendo este um Instituto Federal (IF), julguei necessário um olhar a partir de como as 

legislações vigentes tiveram impacto na organização administrativa e pedagógica desse tipo 

de instituição, compreendendo assim a interlocução possível entre o contexto de influência e o 

contexto da prática (BALL, BOWE, GOLD, 1992). O contexto de influência, nesse caso, 

pode ser entendido como o lugar em que ocorreram as disputas entre os grupos interessados 

na implementação do PROEJA, compreendendo como esta proposta se estabeleceu e como os 

discursos foram construídos em torno do Programa, adquirindo assim maior ou menor 

legitimidade. O contexto da prática permitiu entender como a legislação vigente foi 

reinterpretada e reestruturada pelos sujeitos da pesquisa (professores, estudantes e gestores), 

denominados como grupos de interesses que, com seus discursos e práticas, produziram 
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 Informação disponível no site institucional. Disponível em www.ifrj.edu.br. Acesso em 2 nov. 2016. 

http://www.ifrj.edu.br/
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efeitos e consequências materializadas em transformações na proposta original, traduzidas em 

ações realizadas nos campi do IFRJ onde o PROEJA é ofertado — as arenas. (BALL, 1994). 

Com esta perspectiva, no intuito de um olhar mais aprofundado sobre o IFRJ, observei 

que o Artigo 7º da Lei n. 11.892/2008 determina como principal meta dos Institutos Federais 

ministrar educação profissional de nível médio, tendo como prioridade os cursos integrados 

para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos, 

sugerindo ainda a oferta de cursos de formação inicial e continuada para trabalhadores. O 

Artigo 7º da Lei também indica o oferecimento de cursos superiores de graduação, 

especificando que sejam licenciatura, bacharelado ou cursos superiores de tecnologia; pós-

graduação lato sensu, sob a forma de cursos de aperfeiçoamento e especialização; além de 

pós-graduação stricto sensu, esta última tendo como possibilidades mestrado e doutorado 

(BRASIL, 2008a). 

Como complemento a essas indicações, atentei ao Artigo 8º da Lei n. 11.892/2008, o 

qual aponta que os IFs, no desenvolvimento de suas ações acadêmicas, deverão garantir o 

mínimo de 50% das vagas ofertadas para cursos de educação profissional técnica de nível 

médio, também ressaltando que 20% das vagas sejam destinadas para cursos de licenciatura 

(BRASIL, 2008a). Com base nesses apontamentos, e a partir de afirmações encontradas em 

textos oficiais que tecem reflexões sobre os IFs (BRASIL, 2009c), deduzi que os 30% 

restantes seriam preenchidos pela oferta de cursos superiores de tecnologia, bacharelados, 

pós-graduações lato sensu e stricto sensu, além de cursos de formação inicial e continuada. 

Com o embasamento na Lei n. 11.892/2008, pude perceber as transformações 

ocorridas nos editais de seleção de discentes para o PROEJA nas informações 

disponibilizadas pela Diretoria Adjunta de Pesquisa Institucional (DAPI) do IFRJ, e outras 

acessadas no Relatório de Gestão da Instituição. Embora eu tenha solicitado os dados de 2006 

em diante, ano de início do Programa na Instituição, somente foram disponibilizadas 

informações do período entre 2009 e 2015. Essas informações consistiam de arquivos Excel 

com dados dos cursos de todos os níveis e modalidades ofertadas pelo IFRJ
30

. Em momento 

posterior, foram disponibilizados os dados de 2006 em diante, mas somente os relativos aos 

cursos PROEJA médio técnico integrado, que estão representados na Figura 4: 

                                                           
30

 De acordo com as informações disponibilizadas pela DAPI, o IFRJ chegou a ofertar cursos PROEJA FIC entre 

os anos de 2010 e 2013, em parceria com as redes municipais de Arraial do Cabo, Barra Mansa, Itaboraí, 

Mesquita, Nilópolis, Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Volta Redonda. Os dados referentes a esses cursos 

também foram solicitados, mas somente alguns foram disponibilizados. Como a DAPI informou que esses dados 

continham imprecisões, decidi não utilizá-los neste trabalho, considerando apenas as informações do PROEJA 

médio técnico integrado. 
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Fonte: Elaboração própria 

Figura 4: Oferta de vagas no IFRJ entre 2009 e 2015 

Ao observar a Figura 4 e relacioná-la com os apontamentos da Lei n. 11.892/2008, 

atentei inicialmente para os percentuais de 50% das vagas para cursos de educação 

profissional técnica de nível médio (EPTNM) e 20% para licenciatura, conforme indicado no 

Artigo 8º da Lei (BRASIL, 2008a). Nesse aspecto, a oferta no IFRJ apresentou uma trajetória 

na qual, em todo o período retratado, o percentual de vagas destinadas aos estudantes de 

cursos técnicos superou o mínimo estabelecido pela legislação vigente, iniciando com 73% 

em 2009, atingindo o ápice em 2011, com 79%; e chegando ao final desse ciclo, em 2015 com 

70%. Embora estes percentuais estejam acima dos indicados na Lei n. 11.892/2008, observei 

uma tendência descendente nas vagas ofertadas entre 2013 e 2015. 

Em termos gerais, os dados dos cursos EPTNM ajudam a ratificar o perfil de escola 

técnica do IFRJ, apesar de existirem movimentos favoráveis à ampliação da oferta de 

educação superior, que vêm avançando consideravelmente nos últimos anos, conforme 

demonstrarei ainda nesta seção. No caso dos cursos de licenciatura, o percentual durante o 

período 2009-2015 nunca atingiu a meta de 20%, estabelecida pela Lei n. 11.892/2008, sendo 

que o percentual de vagas desses cursos inicia o ciclo com 11%, valor que se repetiu em 2010 

e 2012, havendo queda nos anos de 2011 e 2013 (passando a 9%), chegando ao fim do 

período com os mesmos 11%, em 2015.  

Ao observar as informações apresentadas na Figura 4, identifiquei que os percentuais 

totais do IFRJ, destinados aos cursos superiores de tecnologia, bacharelados, pós-graduação 

lato sensu e stricto sensu, denominados como Outros, tiveram declínio nos anos de 2011 e 

2013. As reduções sempre eram acompanhadas de recuperação, havendo ápice em 2010, com 
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19%, índice repetido no final do ciclo apresentado, em 2015. Destaco que os valores 

percentuais de oferta desses cursos também nunca atingiram os valores sugeridos nos textos 

oficiais sobre IFs (BRASIL, 2009c) os quais apontam a meta de 30%. 

Outras considerações podem ser apresentadas com o desmembramento da oferta das 

vagas do grupo EPTNM. Com este intuito, dei visibilidade aos segmentos que representavam 

os cursos técnicos nas modalidades educação a distância (EaD) e o Programa PROEJA, 

extraindo as partes relativas a esses cursos do grupo EPTNM. Este trabalho resultou na Figura 

5, que a seguir exponho: 

 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 5: Oferta de vagas no IFRJ, com PROEJA e EaD em destaque 

A Figura 5 permitiu visibilidade aos dados dos cursos técnicos EaD e PROEJA, além 

de apresentar os percentuais dos cursos integrados regulares, concomitantes e subsequentes, 

inseridos no grupo EPTNM. Estão mantidos os percentuais dos cursos de licenciatura e dos 

demais ofertados, estes denominados Outros (bacharelado, superiores de tecnologia e pós-

graduação lato sensu e stricto sensu). Ainda na Figura 5, exponho os níveis atingidos pelos 

cursos de licenciatura e Outros, já descritos na Figura 4, e aponto que os cursos representados 

pela sigla EPTNM tiveram declínio gradativo entre os anos de 2009 e 2011, decréscimo de 10 

pontos em 2013, aumento pontual em 2012 e crescimento em 2014 e 2015. A oferta de vagas 

nos cursos PROEJA se manteve oscilando entre 5% e 6%, com ápice de 7% em 2012, mas 

ainda abaixo dos valores estabelecidos pelo Decreto 5.840/2006 que regulamentou o 
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PROEJA, e que tem como meta, no mínimo, 10% das vagas ofertadas pelas instituições 

federais. 

Sobre os cursos EaD, a Figura 5 me mostrou aumentos e declínios constantes na oferta 

de vagas para a modalidade, e que essas alterações tiveram impacto tanto no quadro 

específico da oferta de cursos de EPTNM, como  no quadro geral da instituição, 

anteriormente visto na Figura 4. Devido a essas oscilações, apresento a seguir os valores 

absolutos da oferta de vagas no IFRJ, sobretudo por conta dos constantes ―saltos percentuais‖ 

da modalidade EaD, para que haja melhor compreensão dessa especificidade. 

 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 6: Oferta de vagas no IFRJ em valores absolutos 

Na Figura 6 observei que o aumento de vagas da modalidade EaD no ano de 2011 foi 

superior ao dobro do ofertado no ano de 2010. Esse movimento se repetiu em 2013, com 

diminuição gradativa entre os anos de 2014 e 2015. Como complemento, identifiquei que os 

ápices de percentuais de vagas de EPTNM ocorridos em 2011 e 2013, apresentados na Figura 

4, podem ser justificados a partir do aumento expressivo da oferta da modalidade EaD no 

IFRJ, tendo impacto no quadro geral de vagas da Instituição. Estudos mais aprofundados 

devem ser realizados para compreender as causas desses repentinos aumentos e diminuições 

de vagas na modalidade EaD e suas possíveis consequências e resultados, o que não me 

dispus a realizar nesta pesquisa. 

Os dados relativos ao PROEJA, expostos na Figura 6, mostraram certa estagnação ou, 

até mesmo, decréscimo no período entre 2009 e 2015. Entretanto, os dados do Programa não 
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apresentaram diminuição nos valores percentuais na mesma medida, porque também houve a 

diminuição da oferta de vagas da modalidade EaD, que decresceu em 430 vagas, diminuindo 

de 1365 para 935, conforme mostra a Figura 6. Portanto, no período de 2014 e 2015, os 

percentuais do PROEJA se mantiveram em 6%, apesar de, no mesmo período, em valores 

absolutos, ter acontecido decréscimo de 36 vagas, passando de 304 para 268. 

Nesse sentido, ressalto que os valores percentuais do PROEJA, os menores entre os 

apresentados, continuaram os mesmos nos anos de 2014 e 2015, embora os valores absolutos 

tenham diminuído neste período. A partir desses dados, entendi que ao refletir sobre as 

questões de oferta de vagas ou mesmo de matrícula no PROEJA do IFRJ, foi relevante ter 

conhecimento tanto dos percentuais quanto dos valores absolutos envolvidos nesse processo. 

Este tipo de análise serviu para que as especificidades fossem compreendidas de forma mais 

detalhada, pois um estudo superficial me apresentaria apenas a igualdade dos valores 

percentuais. No entanto, o aprofundamento desta análise me mostrou que em valores 

absolutos este indicador decrescia gradativamente. 

Como desdobramento dessa investigação inicial, tive acesso ao número de matrículas 

de todos os cursos ofertados pelo IFRJ e assim, tendo como parâmetro os valores percentuais 

estabelecidos na Lei n. 11.892/2008, observei como este quadro se desenvolvia na questão das 

matrículas. Esse critério foi utilizado tendo como base a idealização de um fluxo contínuo dos 

estudantes, o que acarretaria a manutenção dos percentuais. Essa proposta resultou na Figura 

7, que apresentou os dados relativos ao período 2009-2015: 

 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 7: Percentual de matrículas no IFRJ entre 2009 e 2015 
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Na Figura 7, houve superação dos percentuais estabelecidos pela Lei n. 11.892/2008 

para os cursos EPTNM, já que os valores oscilaram sempre acima da margem indicada pela 

Lei; mesmo com o decréscimo ocorrido nos anos de 2012 e 2015, foi atingida a marca de 60% 

na última avaliação, superando em 10 pontos percentuais a meta estabelecida de 50%. Nos 

cursos de licenciatura houve aumento gradativo entre os anos de 2009 e 2012, com 

estagnação em 14% nos anos de 2013 e 2014 e um pequeno aumento em 2015, atingindo 

15%. 

No caso dos cursos de bacharelado, superiores de tecnologia e pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu, denominados como Outros, houve aumento entre os anos de 2009 e 

2010, e decréscimo em 2011, com queda nos valores percentuais de 20% para 18%, além de 

posterior aumento em 2013 e 2015, com estagnação em 2014. A partir desses indicadores, 

ressalto que esses cursos, em comparação aos demais analisados, foram os que obtiveram 

maior grau de crescimento entre os grupos pesquisados, iniciando com 18% em 2009 e 

terminando com 25% das matrículas em 2015. 

Esse quadro mostrou um movimento da Instituição no sentido de consolidar e 

aumentar o fluxo de matrículas nos cursos de graduação e pós-graduação, ratificando certa 

ênfase dada à educação superior no IFRJ. Ao observar o movimento das matrículas a partir de 

2011 na EPTNM, observei redução de 69% em 2011 para 60% em 2015. 

Deste modo, a reflexão que proponho caminha no sentido de indagar se esse 

movimento significou adequação aos percentuais de matrículas propostos na Lei n. 

11.892/2008; se uma escolha de perfil da Instituição; ou se representou o favorecimento da 

ampliação de alguns cursos em detrimento de outros, conforme veremos pelas falas de alguns 

gestores nas entrevistas. 

Com esses dados, realizei o mesmo procedimento efetuado anteriormente, 

desmembrando a parte relativa à EPTNM, ao extrair desse grupo os cursos técnicos EaD e 

PROEJA. O resultado desse processo está representado na Figura 8, que também apresenta os 

percentuais de matrícula desses cursos: 
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Fonte: Elaboração própria 

Figura 8: Percentual de matrículas no IFRJ, destacando PROEJA e EaD 

Ao se desmembrarem os dados da EPTNM, dei visibilidade aos percentuais da 

modalidade EaD e PROEJA. Deste modo, observei certa alteração no quadro, ressaltando os 

baixos índices de matrícula do Programa em foco de investigação, que apresentou no período 

analisado uma trajetória inicialmente de estagnação e, depois, decrescente, terminando com 

apenas 2% das matrículas em 2015, índice muito inferior ao determinado pelo Decreto n. 

5.840/2006, que estabelecera valores percentuais de 10% para os cursos PROEJA de 

instituições federais. 

Conforme proposto na Figura 7, também considerei nesse caso a idealização de fluxo 

contínuo dos estudantes e, com este encaminhamento observei na Figura 8 que, ao final do 

período analisado, os percentuais do PROEJA são os que mais se distanciam da meta fixada. 

Os cursos de licenciatura, com 15%, estariam distantes 5 pontos dos 20% estabelecidos; a 

modalidade EaD não tem percentual definido na Lei n. 11.892/2008 (e em termos legais se 

soma aos valores do PROEJA para constituir o grupo EPTNM). No caso dos cursos 

denominados Outros, o percentual de 25% também ficou a 5 pontos da meta de 30%, 

idealizada a partir de textos oficiais produzidos sobre os IFs (BRASIL, 2009C). Nesse 
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sentido, ratifico que o PROEJA, ao apresentar o resultado de 2%, diante da meta estabelecida 

de 10%, se situa entre os cursos analisados como aquele que mais se distancia desse objetivo, 

estando a 8 pontos percentuais para cumprir a meta fixada. Dando continuidade ao 

procedimento de análise, exponho a seguir a Figura 9: 

 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 9: Matrículas no IFRJ, com PROEJA e EaD em valores absolutos 

A Figura 9, que expõe as matrículas em valores absolutos, apresenta a diminuição 

deste indicador nos cursos PROEJA a partir de 2012, ano em que ocorreu o ápice de 

matrículas no Programa no período avaliado. Observo então, que o movimento deste 

indicador, com certa estabilidade entre 2009 e 2011, no ano de 2015 não atinge a metade do 

total de 2012, contabilizando apenas 264 matrículas. Como consequência a esses dados, 

posturas se materializariam nos campi do IFRJ, dando maior visibilidade às arenas do 

contexto da prática, por meio dos discursos e informações disponibilizadas junto aos grupos 

de interesses (professores, gestores e estudantes), nas aplicações de questionários, e realização 
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de entrevistas e grupos focais. Essas movimentações no campo de pesquisa me motivaram a 

avançar mais nas questões de estudo, no sentido de compreender os aspectos gerais da 

situação do Programa no IFRJ. Com base em informações da produção bibliográfica 

disponível, de entrevistas e grupos focais, decidi retornar ao histórico de como foram 

implantados os cursos PROEJA na Instituição, já que o início dessa trajetória poderia 

apresentar vestígios significativos, ainda impactantes nos processos de acesso e permanência 

observados no decorrer da pesquisa. 

4.2 A IMPLANTAÇÃO 

A partir da regulamentação do Decreto n. 5.840/2006 que, entre outros aspectos, 

ratificou a obrigatoriedade das instituições federais na oferta de cursos PROEJA, o IFRJ, à 

época ainda sob a denominação CEFET-Química, iniciou no 2º semestre de 2006 o 

oferecimento de vagas para o Curso Técnico em Instalação e Manutenção de Computadores 

integrado ao ensino médio na modalidade EJA, contemplando as unidades Nilópolis e 

Maracanã (hoje campus Rio de Janeiro). No 2º semestre de 2007, a recém-inaugurada unidade 

Duque de Caxias também iniciou a oferta do mesmo curso PROEJA existente em Nilópolis e 

Maracanã — o Técnico em Instalação e Manutenção de Computadores. 

Em 2008 houve a mudança do nome do curso para Técnico em Manutenção e Suporte 

em Informática, necessária por motivos de adequação da nomenclatura ao Catálogo Nacional 

de Cursos Técnicos, determinação imposta pelo MEC, por meio de Resolução n. 03 

(BRASIL, 2008d). No entanto, a alteração do nome não ocasionou mudanças estruturais na 

ementa do curso, aspecto que só ocorreria em 2012, por conta da adequação da matriz 

curricular à Lei n. 11.684/08, que determinava a obrigatoriedade da presença de Sociologia e 

Filosofia em todos os anos do ensino médio (BRASIL, 2008e). 

No ano de 2009, o Colégio Agrícola Nilo Peçanha, localizado no município de 

Pinheiral, agora vinculado ao IFRJ, apresentou entre seus cursos o Técnico em Agroindústria, 

também inserido na proposta do PROEJA. Este curso já era ofertado pela unidade desde 2007, 

quando o campus ainda pertencia à Universidade Federal Fluminense (UFF). Em 2011, três 

anos após a transformação do CEFET-Química em IFRJ, o recém-inaugurado campus Arraial 

do Cabo também passou a oferecer o Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, já 

com a nomenclatura indicada pelo catálogo nacional. 

Deste modo, em 2011, dos 11 campi que à época compunham o IFRJ, cinco ofertavam 

cursos PROEJA, sendo que Nilópolis, Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Arraial do Cabo 

ofereciam o Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, e o campus Pinheiral o 
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Curso Técnico em Agroindústria. A partir dessa realidade, observei, ainda que inicialmente, 

certa consonância entre a legislação vigente, estabelecida pelo Decreto n. 5.840/2006 e o 

discurso exposto no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFRJ (BRASIL, 2009b, p. 79), 

quando o referido documento assim orienta: 

Os cursos técnicos/PROEJA do IFRJ se integram a uma política pública 

educacional que busca proporcionar condições para que todos os cidadãos 

tenham acesso, permanência e êxito (grifo do autor) na educação básica 

pública, gratuita e com qualidade, independentemente de origem 

socioeconômica, raça/etnia, credo, gênero, idade e posição política, como 

seu direito. 

O discurso apresentado no PPI do IFRJ, proposto num momento em que a Instituição 

já ofertava o Programa havia 3 anos, tinha como meta ratificar as orientações sobre acesso, 

permanência e êxito dos sujeitos da EJA. Estes aspectos — direitos dos cidadãos —, quando 

proporcionados por instituições públicas federais, subentendem algumas particularidades, 

entre as quais se destaca a gratuidade permeada pelo discurso da qualidade. Essa 

característica também se materializou nos documentos oficiais, justificada pelo fato de essas 

unidades serem consideradas ―centros de excelência‖, o que constituiu uma afirmação 

recorrente neste trabalho, feita pelos sujeitos da pesquisa, principalmente gestores. 

Entretanto, surgiram outras observações, algumas relacionadas aos cursos oferecidos 

e, nesse sentido, o PPI do IFRJ ressaltava a necessidade da oferta em consonância às vocações 

produtivas dos municípios onde se localizavam os campi. Com esta fundamentação, Arraial 

do Cabo, por exemplo, teria aptidão para a pesca e o turismo; Duque de Caxias para a 

indústria petroquímica; Nilópolis para o setor de serviços; Pinheiral para a área agrícola; e o 

Rio de Janeiro, por ser a capital do estado e uma importante metrópole brasileira, teria 

vocação para múltiplas atividades de diversas áreas e setores, incluindo o campo da Química.  

Mesmo que este não seja um aspecto que garanta o êxito do Programa, é possível 

observar que dos cursos PROEJA ofertados por esses cinco campi, somente Pinheiral estaria 

coerente com a vocação produtiva local. Nesse sentido, destaco que os campi Nilópolis e 

sobretudo o Rio de Janeiro, por sua tradição histórica em cursos na área da Química, seriam 

casos à parte, já que diversos questionamentos iriam surgir, motivados pela decisão dessas 

unidades em ofertar cursos técnicos PROEJA na área de Informática, assunto que será 

abordado ainda neste capítulo. 

Nos outros campi também existiriam diversas contradições e demandas, relativas 

principalmente à prática docente e infraestrutura física, as quais poderiam interferir no 

possível sucesso ou fracasso desses cursos, ressaltando o contexto da prática em função dos 
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direcionamentos estabelecidos pelos contextos da produção de texto e de influência. A análise 

a partir desses contextos evidenciou que a regulamentação do PPI do IFRJ foi fruto de 

disputas por espaços simbólicos que, mesmo tendo como base a formulação e articulação com 

o interesse público, simultaneamente atendia os interesses dos grupos que controlavam a 

representação política da instituição. Porém, os caminhos percorridos pela interlocução entre 

os contextos deixaram rastros que possibilitaram uma investigação profícua por meio das 

práticas observadas, dos discursos dos sujeitos e pela produção acadêmica disponível para 

consulta, a qual destaco a seguir. 

Ao fazer um levantamento sobre os trabalhos que abordaram a questão da implantação 

de cursos PROEJA nos IFs, encontrei em Gouveia (2011) uma pesquisa que tem como locus o 

IFRJ. Com este foco, a autora apontou que essa implementação aconteceu no IFRJ de forma 

aligeirada, com caráter consultivo bastante questionável e sem um prévio investimento na 

formação docente.  

Gouveia (2011) ressalta que nos campi do IFRJ em que eram ofertados cursos técnicos 

PROEJA em Manutenção e Suporte em Informática, a opção por esse campo de atuação se 

deu por interesses pessoais dos profissionais que se dispuseram a implantar o Programa, por 

razões de aproveitamento dos recursos institucionais e também pelo suposto objetivo de 

incluir os discentes no mundo das tecnologias digitais. Com esse mote, ao refletir sobre a 

possibilidade da oferta de cursos na área de formação do antigo CEFET-Química, Gouveia 

(2011, p. 46) questionou: 

Mas porque não ensinar Química, por exemplo, visto que o antigo 

CEFET/Química (hoje campus do IFRJ), tem por tradição o 

desenvolvimento do ensino técnico nesta área? Será que, implicitamente, 

não se acredita na capacidade de formar um técnico em Química na 

modalidade EJA? Ou talvez a opção por cursos na área de informática seja 

explicada pela baixa exigência de recursos, aproveitamento de infraestrutura 

física e humana já existente? 

No período em que realizei o trabalho de campo, nas entrevistas com os gestores, 

algumas dessas questões apresentadas por Gouveia (2011) emergiram novamente e 

motivaram afirmações mais diretas de alguns sujeitos da pesquisa. Ao relembrar o período em 

que o Programa foi implantado, um gestor relembrou o porquê da oferta de cursos na área da 

Informática e a razão pela qual não foram oferecidos cursos na área da Química. O Gestor 2 

afirmou que: 

Eu tenho certeza absoluta que o que está por trás disso é uma avaliação de 

que os alunos não conseguiriam acompanhar o tipo de curso. Por causa da 
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base forte em Matemática, Física e em Química. Ninguém admite isso 

formalmente! Mas isso é um fator que fez com que as pessoas não quisessem 

oferecer o curso numa área que já é nossa! Que já tinha professores nesses 

setores! 

O comentário do Gestor 2 permite observar a afirmação encoberta e que, segundo ele, 

está presente entre os docentes, de que talvez os estudantes do PROEJA não tivessem 

rendimento satisfatório nas áreas de Química, Física e Matemática, exigidas em um curso 

técnico de Química. Se no trabalho de Gouveia (2011) essa questão aparecia de forma 

implícita, no comentário do Gestor 2 não existe mais esse discurso subentendido, sendo este 

assunto tratado de forma direta. Do mesmo modo, o Gestor 2 destaca em relação à questão de 

por que não curso técnico de Química: ―[...] por trás disso [...] a avaliação de que os alunos 

não conseguiriam acompanhar‖. Este discurso visibilizou uma das principais questões da 

prática pedagógica relacionada ao PROEJA, o que justificaria por parte dos docentes a recusa 

em trabalhar com o Programa, vislumbrando uma suposta incapacidade dos estudantes em 

aprender. A partir dessa perspectiva retratada, interrogo: será que toda vez que os estudantes 

não aprendem o fracasso provém dos discentes? Qual seria a participação do professor nesse 

processo? Qual a responsabilidade da Instituição em prover condições adequadas de ensino e 

aprendizagem, tanto para discentes quanto para professores? Essas condições existiriam? 

Estes foram alguns aspectos observados e que surgiram ao longo da pesquisa, na 

maioria das vezes com certa diminuição da responsabilidade dos atores institucionais, pois 

conforme apontam Castelano e Pessanha (2016), com frequência as instituições públicas de 

ensino, representadas por professores e gestores, responsabilizam os estudantes pelas 

dificuldades de aprendizagem. No entanto, estas unidades não consideram que esse resultado 

pode estar associado ao fato de a prática pedagógica não contribuir para a mudança na vida 

escolar e na própria trajetória desses sujeitos. Como complemento, o Gestor 2 também 

afirmou que ―ninguém admite isso formalmente‖, fazendo com que essa questão permaneça 

oculta entre os demais aspectos que caracterizam os cursos PROEJA do IFRJ. E o Gestor 2 

ainda ressaltou: 

Também tinha a resistência de um grupo de professores: ―ah, eu vou dar aula 

de Química pra esses caras?!‖. Mas junto com isso, tinha uma pessoa que 

amava a ideia de dar um curso desse tipo, que era professor de Informática! 

Então fica uma coisa meio não dita, com alguém que traz uma avaliação que: 

"nessa área dá pra fazer legal isso...‖ a exigência de Matemática, Física e 

Química é muito menor... mais amena! 

Nesse trecho, o comentário do Gestor 2 que destaca a resistência de alguns professores 

em atuar no Programa, característica também presente na fala de diversos gestores. Além dos 
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possíveis motivos que delinearam a opção pelo curso, à época denominado Instalação e 

Manutenção de Computadores, outros foram expostos, denotando que afinidade e interesses 

pessoais se constituíram em fatores determinantes para a criação de cursos na área, ratificando 

a fala de Gouveia (2011) sobre esse tópico. Como desdobramento, o Gestor 2 ainda 

complementou com outros motivos que teriam potencializado essa escolha: 

O sucesso dos cursos pagos que existiam, tipo ―SOS Computadores‖. Todos 

trabalhavam na lógica da manutenção e suporte em informática. Também 

tinha outro fator, que era uma forma do sujeito trabalhar por si mesmo; ele 

poderia tanto ser empregado numa empresa como trabalhar com manutenção 

e suporte, aquele cara que vai na sua casa, que trabalha por conta própria, e 

isso era uma coisa legal! 

No comentário do Gestor 2 percebi a argumentação que defendia a escolha pela área 

da Informática a partir da oferta de cursos de manutenção de computadores em instituições 

privadas que tinham visibilidade na mídia. A inclusão digital dos sujeitos da EJA, além da 

possibilidade do estudante, depois de formado, adquirir vínculo empregatício ou mesmo 

trabalhar como autônomo, também pareciam ser fortes argumentos. O Gestor 2 ainda 

destacou que, posteriormente, ao abrir novos cursos PROEJA, esses motivos foram 

determinantes para a escolha dos cursos, afirmando que: 

Esses fatores levaram a Instituição a repetir o curso imaginado, com o 

argumento oficial e verdadeiro, mas que tem essa coisa oculta, essa coisa 

não dita: "por que não se enveredou pela área da Química no PROEJA?‖, 

―por que a gente não ofereceu um curso que já tinha?‖, que era e ainda é o 

carro chefe da Instituição. 

O discurso do Gestor 2 também deixou transparecer que os sujeitos participantes do 

período de implantação foram questionados sobre a possibilidade de ofertar cursos na área da 

Química. Nesse sentido, ressalto que o IFRJ é considerado uma referência em cursos técnicos 

nesse campo de atuação, estando esta marca literalmente presente em seu nome por mais de 

60 anos, carregando junto com esse nome a característica de ser um ―centro de excelência‖, 

por ofertar ensino de qualidade. Assim, esse histórico justificaria os questionamentos sobre as 

razões da recusa em ofertar cursos PROEJA nessa a área de formação. 

O Gestor 2, em seus comentários, confirmou que os critérios estabelecidos no período 

da implantação foram ratificados no momento de criação dos cursos em outros campi, como 

foi o caso de Duque de Caxias, em 2007, e Arraial do Cabo, em 2011. Sobre este último, 

ressalto que a oferta teve início cinco anos depois dos campi Nilópolis e Rio de Janeiro, a 

unidade de ensino se localizava em uma região com características econômicas bem distintas 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde ocorreram as ofertas iniciais e, mesmo 
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assim, o curso escolhido foi o de Técnico em Manutenção e Suporte em Informática. Sobre 

essa situação, o Gestor 2 apresentou uma argumentação de ordem prática: 

A gente tem que ter coragem de dizer as coisas! Já existia uma matriz 

pronta, já existia uma lógica de trabalho pronta! Você precisava de dois, três 

professores de Informática e os demais a casa já tinha, que eram os 

professores do núcleo comum! 

A partir desse comentário, ressalto que o discurso apresentado pelo Gestor 2 sugeria 

que a lógica predominante nesse processo fora a do cumprimento do Decreto que criara o 

PROEJA, sem preocupação com as necessidades locais, que deveriam orientar 

prioritariamente a oferta dos cursos. De acordo com a fala de alguns gestores entrevistados, 

mesmo cientes de todas as consequências que poderiam surgir de decisões tomadas de forma 

aligeirada, com posicionamentos pragmáticos, utilizando caminhos que parecessem menos 

trabalhosos, houve a opção por cursos Técnicos de Manutenção e Suporte em Informática, 

talvez com base em argumentações como as apresentadas pelo Gestor 2, o qual enfatizou que 

―já existia uma lógica de trabalho pronta‖, entre outros motivos já citados. 

Porém, essas decisões, que evidenciaram o contexto da influência no nível micro, 

teriam reflexo em momento posterior, pois o êxito ou fracasso do PROEJA no IFRJ poderia 

ser consequência das iniciativas tomadas nessa primeira etapa, como veremos no capítulo 5, 

ao abordar a situação do campus Arraial do Cabo. No caso dessa unidade, a oferta do curso 

foi interrompida, fato que visibilizou a influência imposta pelo grupo de interesses, 

representado por alguns professores e gestores do campus, no contexto da prática. Dessa 

forma, destaco que percebi o quanto esses grupos podem desempenhar papel ativo no 

desenvolvimento das políticas, e também desestruturá-las, como no exemplo da interrupção 

do curso em Arraial do Cabo. 

Ao analisar outros comentários, observei afirmações que destacaram a 

responsabilidade do gestor, principalmente no caso das direções, que decidiam em acordo 

com os conselhos dos campi e outros órgãos institucionais, sobre a abertura de cursos e a 

posterior contratação de professores. Nesse sentido, os Gestores 2 e 4, respectivamente, 

destacaram que: 

Nós não somos o SENAI ou SENAC, que diz: ―o fundamental agora é ter o 

curso X, vai lá e contrata o cara!‖. Nós somos o serviço público! No Instituto 

Federal só entra por concurso e a gente tem que tomar cuidado! Quando 

você faz concurso, é pra 30 anos de trabalho! Se o curso não der certo você 

vai fazer o quê?! Então, você tem que tomar um cuidado danado! (Gestor 2) 

Nós somos muito comprometidos com os nossos erros. Depois que eu tenho 

uma equipe de Informática, até que ponto eu vou conseguir mudar? Aí é o 
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rabo que abana o cachorro! Mas a gente tem que ter coragem de enfrentar 

essa questão! Será que o melhor curso é o curso técnico de manutenção em 

informática? Será que eu não poderia ter um curso técnico em 

administração? Será que a gente não deveria ter cursos mais amplos? Eu sou 

favorável a um curso mais geral, que dá mais possibilidades para esse 

indivíduo! Eu acho que a gente tem que rever isso! (Gestor 4) 

O Gestor 2 ressaltou as diferenças entre os regimes de trabalho do Sistema S e dos IFs, 

destacando que enquanto o primeiro tem por característica a possibilidade de contratação ou 

demissão de professores conforme os interesses da iniciativa privada
31

, o segundo prevê a 

estabilidade no emprego, tornando maior a responsabilidade quanto à abertura de novos 

cursos e a contratação de docentes efetivos. Ainda com essa temática, o Gestor 4, que também 

atua como professor no PROEJA, ressaltou que a comunidade escolar deveria participar com 

propostas no intuito de ampliar as possibilidades de ação e de atuação no Programa, além de 

debater de maneira efetiva a situação desses cursos, ratificando que esse é um desafio a ser 

enfrentado. 

Por outro lado, houve gestores que participaram do momento de implantação do 

PROEJA no IFRJ, que descreveram a existência de suporte pedagógico diferenciado para 

esses cursos. Sobre esse aspecto, a Gestora 10 afirmou que: 

Quando o PROEJA foi lançado, ainda anterior ao Instituto, existia uma 

equipe destinada ao PROEJA, que pensava desde o acolhimento até as 

estratégias de acompanhamento. Na CoTP
32

, nós tínhamos uma assistente 

social, uma pedagoga dedicadas ao PROEJA! Nós tínhamos também uma 

pedagoga que fazia uma espécie de assessoria aos professores, era uma 

equipe que acompanhava todos os cursos do PROEJA, de maneira 

institucional. Esse trabalho era muito importante, um acompanhamento 

didático-pedagógico! 

Eu defendo muito aquela estrutura, que foi a primeira do PROEJA, de 

profissionais dedicados. Isso não existe mais, então, o estudante do PROEJA 

tem o mesmo tipo de tratamento que os demais estudantes, como se não 

houvesse nenhuma particularidade. 

A Gestora 10 enfatizou que, no período inicial do PROEJA no IFRJ, havia uma 

proposta de acompanhamento pedagógico que deixou de existir posteriormente, embora de 

acordo com a Gestora esse suporte tivesse relevância para o Programa. A fala da Gestora 10 

também remeteu a outras reflexões, distintas das apresentadas por outros sujeitos da pesquisa. 

O Gestor 4, por exemplo, preferiu dar ênfase à possibilidade da mudança de curso, à 

                                                           
31

 O comentário compreende que os professores do Sistema S, sendo celetistas, não possuem estabilidade, mas 

que as instituições têm de atender a regras semelhantes às autarquias públicas, já que utilizam recursos 

provenientes de renúncia fiscal do governo. Assim, essas instituições são obrigadas a cumprir vários 

procedimentos com relação a licitações e, contratação de serviços.. 
32

 CoTP significa Coordenação Técnico Pedagógica. 
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inexistência de uma política institucional do IFRJ com relação ao PROEJA, à necessidade do 

diálogo com a comunidade do IFRJ, entre outras questões. Por outro lado, a Gestora 10, 

ressaltou em diversos momentos da entrevista, a ausência de política institucional específica 

como um fator que potencializou as lacunas existentes no Programa. Diante desse quadro, 

percebi que a ausência de política institucional, enfatizada pelos Gestores 4 e 10, teve 

influência desde as etapas preliminares, como é o caso da divulgação do processo seletivo e 

dos cursos, que analisarei a seguir, até etapas posteriores, já relativas à permanência dos 

estudantes nos campi, como o acolhimento e programas de assistência estudantil, que 

avaliarei no capítulo 5. 

4.3 A DIVULGAÇÃO 

Quanto à aplicação dos questionários aos professores atuantes no PROEJA, foram 

apresentadas algumas possibilidades relacionadas ao conjunto de ações que constituem o 

processo seletivo para ingresso nos cursos do Programa. A partir dessa proposição, 52% dos 

docentes que responderam o questionário afirmaram que conheciam o processo seletivo para 

ingresso no PROEJA do IFRJ. Como desdobramento a essa pergunta, apresentei aos 

professores outros temas relacionados a essa ação, entre os quais ressaltei a percepção sobre 

os aspectos positivos e negativos do processo seletivo. 

Quando este desdobramento teve como foco aspectos considerados negativos, um 

fator que teve grande relevância foi quanto à divulgação dos cursos, conforme exposto na 

Figura 10: 

 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 10: Qual é o aspecto negativo mais visível no processo seletivo 
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Ao observar a Figura 10, verifiquei a relevância da resposta ―Pouca divulgação do 

processo seletivo‖ por 41% dos professores, sendo este resultado uma das motivações que me 

levou a buscar maior aprofundamento sobre a temática na etapa posterior à aplicação dos 

questionários, durante as entrevistas e grupos focais. Na mesma Figura também destaquei a 

resposta ―Não sei dizer‖, apontada por 41% dos professores, mostrando o desconhecimento 

dos docentes a respeito do processo seletivo. Ainda pode ser ressaltada a resposta ―É muito 

fácil para o candidato ser aprovado‖, indicada por 7% dos professores, o que pode significar a 

visão meritocrática de alguns, deslegitimando a realização de uma avaliação diagnóstica, 

voltada para as especificidades do público da modalidade. 

Quando a pergunta abordou aspectos positivos, 43% dos professores responderam 

―Não sei dizer‖; 21% destacaram o fato de ―Não se limitar à prova de conhecimentos‖; 17% 

apontaram ―Organizar o acesso do público da EJA ao IFRJ‖ como aspecto relevante, 

enquanto que 13% responderam ser importante o fato de o processo ―Ter se transformado ao 

longo do tempo, adaptando-se às especificidades da EJA. Ao consultar os questionários 

respondidos pelos estudantes, construí a Figura 11, que apresentou a resposta dos estudantes 

quanto ao modo como ficaram sabendo do curso PROEJA: 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 11: Como ficou sabendo do curso PROEJA? 

Na Figura 11 verifiquei que 72% dos estudantes responderam que ficaram sabendo do 

curso PROEJA por meio de ―amigos ou familiares‖. Conforme algumas falas nos grupos 

focais, essas pessoas foram fundamentais para que os discentes descobrissem a existência do 

curso. As "mídias impressas" foram a resposta de 12% dos estudantes, mostrando que este 

tipo de divulgação também conseguiu atingir um número significativo de sujeitos. 
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Na mesma Figura, observei que a opção ―Pela internet‖ obteve somente 6% das 

respostas. Este resultado provocou-me diversas reflexões, considerando-se que a internet tem 

sido uma das principais ferramentas de divulgação do PROEJA no IFRJ. Esta situação 

ratificou a precária condição de visibilidade que o Programa apresenta, o que explica o baixo 

número de inscritos no processo seletivo. A partir desses dados, decorrentes das questões 

relacionadas à divulgação, concluí que no momento das entrevistas e do grupo focal seria 

interessante o aprofundamento desse ponto, no intuito de captar as percepções de gestores e 

de estudantes. 

Ao ratificar que a divulgação que traz estudantes para os cursos PROEJA do IFRJ é 

feita de maneira informal, por meio de amigos e familiares, a Gestora 7 sentenciou que "a 

gente não pode contar só com a divulgação dos próprios alunos! Se a gente contar só com isso 

o curso vai estar fadado a realmente não existir mais!‖. Esse comentário expôs uma 

preocupação que se relaciona com a informalidade do processo, pois de acordo com a 

Gestora, era visível a quantidade de estudantes que procurava o Programa e tinha como 

referência esse tipo divulgação. Entretanto, como o curso PROEJA ofertado pelo campus em 

que a Gestora 7 trabalha se encontrava dependente dessa divulgação informal, havia 

instabilidades que surgiam conforme a maior ou menor participação desses grupos no 

processo de divulgação. 

Ainda sobre a questão da divulgação, agora pela internet, o Discente 2 teceu 

comentários que apontaram a fragilidade de comunicação dos sites, além de citar que não tem 

sido dada importância a alguns aspectos que poderiam potencializar a visibilidade dos cursos. 

Eu acho fraca, poderia valorizar mais o que tem de bom nos cursos. É 

divulgado pela internet, mas é tão difícil, sites do governo são tão difíceis! É 

muita coisa, muito conteúdo, até pra gente que já está aqui dentro! Muita 

coisa até chegar a algum lugar! Eu acho muito complicado! (Discente 2) 

Com o comentário, o Discente 2 ratificou a precariedade dessa divulgação, que tem 

maior ênfase na internet, assim como apontou as possíveis razões desse fracasso nos trechos 

―é tão difícil‖ ou ―é muita coisa, muito conteúdo‖, deixando claro seu descontentamento 

quanto a essa ferramenta de divulgação. O Gestor 4, ao apresentar sua percepção sobre a 

divulgação dos cursos PROEJA do IFRJ, teceu duras críticas a este processo e apontou a 

Instituição como responsável por esse possível fracasso. Deste modo, o Gestor 4 descreveu 

que: 

Historicamente o processo de divulgação desses cursos é muito ruim, porque 

é uma divulgação para quem já conhece o Instituto, uma divulgação que 
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acontece apenas na internet, no site! Tentando responder de maneira 

objetiva: nós temos uma não divulgação, porque pra esse tipo de curso 

apenas colocar no site é absolutamente nada, né? Apenas informar no nosso 

site é um dos atalhos do fracasso, e durante muito tempo a gente foi muito 

passivo nisso! 

O comentário do Gestor 4 se encontra em consonância com a fala do Discente 2, 

anteriormente apresentada, pois ratificou a precariedade da divulgação realizada por meio da 

internet, além de apontar que essas lacunas no processo vêm se estendendo ao longo dos anos, 

em trechos como ―historicamente [...] é muito ruim‖, ou mesmo ―durante muito tempo a gente 

foi muito passivo nisso‖. Em outro trecho, o Gestor 4 afirmou que as ações de divulgação 

foram potencializadas na medida em que iniciativas individuais foram ocorrendo. No entanto, 

essas ações, por não terem caráter institucional, ficam à mercê da ―boa vontade‖, militância e 

disponibilidade de tempo de alguns servidores, aspecto que mais uma vez demonstra a 

precariedade e o voluntarismo do processo. O mesmo Gestor completou: 

[a divulgação é] muito fraca, e quando ela é melhor são iniciativas 

individuais. Há uma enorme diferença, na minha concepção, do que é 

conhecimento individual e o que é conhecimento organizacional. 

Conhecimento individual é aquele que quando a pessoa morre, se aposenta, 

desiste da organização, leva junto e o organizacional é aquele que sobrevive 

aos indivíduos. O know-how que a gente está ganhando em divulgar um 

pouquinho melhor os PROEJAs é uma coisa individual, o dia que alguns não 

estiverem mais por qualquer motivo, a gente vai perder... isso não é algo que 

institucionalmente a gente está fazendo, é algo que individualmente algumas 

pessoas abraçaram. (Gestor 4) 

A ênfase dada pelo Gestor 4 ratifica a situação do voluntarismo no processo, aspecto 

potencializado pela individualidade das ações. Entre outras características que puderam ser 

percebidas nas falas de alguns gestores, destaquei que a falta de recursos para a divulgação 

tornou o processo ainda mais precário e dependente de ações voluntárias e individualizadas. 

Sobre esse tópico, a Gestora 5 comentou que a falta de recursos era um fator que, por diversas 

vezes fragilizou a divulgação, como no exemplo a seguir: 

Então, o que aconteceu ano passado? A gente não tinha dinheiro! Os 

recursos eram escassos, eu fiz o pedido, mas a gente não conseguiu divulgar! 

A gente ia com recurso próprio, pegava o carro e ia nas escolas divulgar. 

(Gestora 5) 

Em consonância com a fala dessa dirigente, o Gestor 2, representante da Reitoria, 

também afirmou que a falta desses recursos é um fator que potencializa o fracasso da 

divulgação, apontando que: 
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A divulgação dos cursos PROEJA da Instituição padece do mesmo problema 

de todos os outros, a gente não tem recurso específico pra isso! Mesmo na 

pró-reitoria, eu nunca consegui, com o Reitor da época, que a gente 

estipulasse efetivamente recursos pra isso! Você deve ver que na realidade 

até hoje a divulgação é muito ruim, sempre se diz que a gente não pode fazer 

propaganda! Sempre ouvi que nós não podemos fazer que nem o SENAI, 

botar propaganda na rua! No PROEJA então, a divulgação sempre foi muito 

ruim, sempre tivemos tentativas esparsas! (Gestor 2) 

O comentário do Gestor 2 destacou outra lacuna na questão da divulgação: a ausência 

de institucionalização do processo. Esse aspecto se relaciona com a expectativa, que alguns 

sujeitos da pesquisa apresentaram com relação ao IFRJ, notadamente a Reitoria, em 

apresentar orientações, obter recursos financeiros, entre outras questões que potencializassem 

a divulgação do PROEJA. Assim, percebi que esse suposto distanciamento da gestão central 

fez com que os gestores dos campi — fossem eles coordenadores ou diretores — se 

colocassem em condição de abandono, à mercê de iniciativas individuais e voluntárias. A 

partir dessa realidade, os Gestores 13 e 14, além de apontarem a precariedade do processo, 

também ratificaram o voluntarismo existente na divulgação: 

Já começa com um problema institucional, não existe de forma eficiente uma 

divulgação dos cursos técnicos, não só do PROEJA. Verificamos com o 

passar do tempo que eram poucas matrículas no curso e começamos a fazer 

ações individuais com associações de moradores, com os próprios alunos, 

fazendo panfletos por conta própria, tudo pra que a gente conseguisse 

alavancar o curso com uma divulgação um pouco maior. (Gestor 13) 

As ações de divulgação do campus envolvem muito o professor que é 

militante do curso, ele ajuda na confecção e na impressão de panfletos. 

Vamos pra rua, e aí a gente faz a divulgação. O problema é que não é bem 

essa a atribuição de um professor, né? Então existe uma polêmica em relação 

a isso e alguns professores ajudam mais que outros nessa questão. Mas a 

questão é que não é institucionalizado, não há muito apoio ou conhecimento 

da Reitoria sobre as nossas atividades aqui. (Gestor 14) 

Os comentários dos Gestores 13 e 14 ressaltaram a ausência de política institucional 

para o PROEJA, apontando como exemplos as ações individuais de professores e estudantes, 

além de ratificar as contradições existentes nesse processo, materializadas por esse 

voluntarismo. Ao apresentar uma perspectiva distinta, a Gestora 11 descreveu a realidade de 

outro IF, ressaltando o aspecto institucional do processo: 

Eu acho assim, eu venho de outro IF, e lá existe uma diretoria, e abaixo 

dessa diretoria, coordenações dentro de cada campi, que tratam da 

divulgação dos cursos daquele campus, já existe um mapeamento do 

processo que é feito! É uma receita que você vai repetir a cada semestre! O 

processo está desenhado passo a passo, e cada semestre você se prepara para 

executar! Deveria ser uma política institucional, mapear o processo para 

divulgação dos cursos e como vai ser feito! Mas aqui não é institucional! Eu 
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fiz panfletinhos, aluno postou no Facebook! Não é institucional! Tem que 

haver um movimento institucional, porque do jeito que está não pode 

continuar. 

O comentário da Gestora 11 apresentou a proposta da política institucional de 

divulgação de outro Instituto Federal que, além de impactar no resultado final, demonstrava 

uma organização interna voltada para a divulgação dos cursos, caminho que parece ser o 

oposto do narrado pelos gestores ao falarem do IFRJ. 

4.4 A PROCURA PELOS CURSOS 

Uma parte significativa dos estudantes dos cursos PROEJA, percentual que 

representou 46% dos discentes, respondeu ter ensino médio completo antes do seu ingresso no 

IFRJ e que, mesmo assim, optou por cursá-lo novamente. Tendo como meta aprofundar esse 

tema, apresentei nos questionários uma pergunta para esses estudantes que já haviam 

concluído o ensino médio, indagando os motivos que os levaram a refazê-lo. O resultado 

dessa questão pode ser observado na Figura 12: 

 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 12: Por que você resolveu cursar o ensino médio novamente? 

Quando foi perguntado aos estudantes as razões que os levaram a refazer o ensino 

médio, as respostas se dividiram entre ―Era o único curso técnico que me interessava‖, com 

22%; ―Não fiz um ensino médio de qualidade‖, com 20%; e ―Para rever conhecimentos‖, com 

18%. Esse resultado mostra que o acesso à formação técnica profissional e o fato de estudar 

em uma instituição federal, que subentende um ensino de qualidade, foram fatores 

considerados relevantes para os discentes, estando em consonância com alguns objetivos do 

Documento Base do PROEJA, ainda que esta situação não contemple o critério do aumento 
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da escolaridade, visto que esses estudantes já haviam concluído o ensino médio (BRASIL, 

2007). 

No intuito de aprofundar as razões do interesse pelos cursos PROEJA do IFRJ, foi 

questionado aos estudantes sobre as motivações que os teriam influenciado na procura por 

estes cursos, o que resultou na Figura 13: 

 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 13: O que mais influenciou em procurar um curso PROEJA no IFRJ? 

As respostas apresentadas na Figura 13 apontam que ―a possibilidade de fazer o ensino 

médio e a formação profissional num único curso‖ obteve 47% das respostas, mostrando que 

para quase a metade dos estudantes o acesso a uma formação profissional em concomitância 

ao aumento da escolaridade foram critérios considerados relevantes para esta escolha. Estes 

resultados também mostraram que, em alguns pontos, as respostas têm relação com os 

direcionamentos do Documento Base do Programa (BRASIL, 2007), quando este destaca que 

a conjugação do aumento da escolaridade com a formação profissional são objetivos básicos 

do PROEJA.  

Como aspectos complementares, também observei que na Figura 13, com 29%, a 

resposta ―o fato de poder estudar numa escola técnica federal‖ obteve um percentual 

significativo, estando relacionada com o comentário da Gestora 11 que, ao falar sobre essa 

questão da procura, destacou que ―o principal motivo é vir estudar em uma instituição federal, 

que já tem um nome consolidado‖. Outras respostas, como ―me identifiquei com a área do 

curso‖ e ―a indicação de amigos ou familiares que já fizeram o curso‖ obtiveram percentuais 

que chegaram a 11% e 7%, respectivamente. 
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Outros gestores do IFRJ, ao comentarem sobre as razões de os estudantes procurarem 

os cursos PROEJA, apontaram na direção do reconhecimento social e da busca por ambientes 

de convivência como aspectos relevantes. Nesse sentido, os Gestores 6 e 12, afirmaram que: 

Pra abrir horizontes, pra construir possibilidades, seja porque quer 

companhia, quer estar no ambiente aqui, quer ter amigos. Eu vejo poucas 

pessoas que falam eu quero trabalhar com manutenção e suporte de 

informática, eu vejo poucas pessoas! (Gestor 6) 
Eu vejo muito aluno aqui procurando um resgate dessa autoestima, um lugar 

no mundo, sabe? Às vezes eu fico achando que a gente está fazendo mais um 

trabalho social do que trabalho educativo, mas acaba que a gente aproveita e 

faz tudo junto! (Gestor 12) 

Na fala dos Gestores 6 e 12 identifiquei a ênfase na socialização e no resgate da 

autoestima, o que de acordo com Lima (2016), são fatores que potencializam o sentimento de 

permanência não somente em estado físico, mas também de fazer parte da Instituição, 

ratificando assim o reconhecimento social do sujeito pelo IFRJ e por si próprio. 

Com outra percepção sobre a situação, a Gestora 7 refletiu a partir do objetivo de 

aproveitar as oportunidades, já que esse sujeito vem de trajetórias descontínuas, fracassos 

escolares e, assim, talvez visualize no PROEJA uma possibilidade diferenciada. Diante dessa 

perspectiva, a Gestora afirmou que: 

Na minha opinião eles não procuram o curso, eles encontram esse curso em 

uma instituição federal, e um pouco pela falta de opção, porque é o único 

curso oferecido na modalidade EJA, eles acabam se inserindo nesse curso. 

Muitos alunos na verdade não têm grande afinidade com o curso em si, mas 

foi a porta que abriu pra eles. Então assim, por ser uma escola federal, por 

eles não terem tido acesso a um ensino médio de qualidade, muitos 

interromperam seus estudos. Aí, de repente, eles se deparam com uma porta 

aberta na rede federal! (Gestora 7) 

A fala da Gestora 7 ratificou a busca por oportunidades que os estudantes não tiveram 

ao longo de trajetórias descontínuas, e essa possibilidade de ingressar no IFRJ representaria 

um novo recomeço. Desse modo, o reconhecimento social por estudar em uma instituição 

considerada ―centro de excelência‖ também pode significar um fator de motivação adicional 

para a procura dos cursos PROEJA por esses sujeitos. 

4.5 O PROCESSO SELETIVO 

Ao analisar com maior acuidade os editais para acesso dos alunos, pude verificar que o 

ingresso nos cursos PROEJA do IFRJ acontece por meio de um processo seletivo de caráter 
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classificatório, sendo que o calendário desse processo tem prazos e períodos distintos das 

seleções de outros cursos oferecidos pela Instituição. 

Desde o 2º semestre de 2006, quando foi iniciada a oferta do PROEJA, o processo 

seletivo passou por diversas modificações, perceptíveis na Figura 14. As transformações 

destacadas nessa Figura correspondem ao período entre 2006 e 2015 e tem como 

complemento a Figura 15, apresentada em seguida, que expõe em valores absolutos as 

inscrições, vagas e matrículas de ingressantes: 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 14: Transformações no processo seletivo 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 15: O processo seletivo em valores absolutos 

Conforme pode ser visualizado na Figura 14, originalmente, no processo seletivo 

havia a cobrança de uma taxa de inscrição no valor de R$5,00. O período em que essa taxa foi 
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exigida está destacado na Figura 14 pela cor vermelha, abrangendo do 2º semestre de 2006 até 

o 1º semestre de 2011. Como informação complementar, ressalto que desde o 2º semestre de 

2011 até o processo seletivo para o 2º semestre de 2016, momento em que escrevo este texto, 

continuava não existindo a cobrança de taxa de inscrição, fato que está representado na Figura 

14 pela cor azul, que cobre somente o período que vai até o 2º semestre de 2015, devido aos 

limites temporais para encerramento da etapa exploratória da pesquisa. 

Na Figura 14, também observei que, do período que vai de 2006, início do PROEJA 

no IFRJ, até 2009, o processo seletivo tinha como instrumento de avaliação a prova de 

conhecimentos, sendo que até 2008 eram aplicadas provas de Português, Matemática, além de 

Estudos da Sociedade e da Natureza. Na linha do tempo apresentada nessa Figura, este 

período foi destacado em verde escuro. 

Para a seleção de 2009, o programa de estudos foi reduzido para as áreas de Português 

e Matemática somente, representadas em verde claro na Figura 14. As provas continham 

questões objetivas de múltipla escolha, com conteúdos próprios do ensino fundamental, que 

teriam de ser resolvidas em até 3h de duração. 

Sobre o aspecto quantitativo, proposto na Figura 15, o período de vigência da prova de 

conhecimentos apresentou fluxo de inscrições sempre superior ao número de vagas, com 

ápice de 366 no ano de 2007. A oferta de vagas apresentou crescimento nos três primeiros 

anos, com pequeno recuo em 2009, sendo que o patamar mais alto foi em 2008, com 256 

vagas. 

A respeito dos ingressantes, nos anos de 2006 e 2007 o quantitativo de matrículas foi 

maior que as vagas ofertadas, devido às práticas de ajuste estabelecidas no início de semestre, 

que permitiam a inserção de um número maior de estudantes nas turmas de primeiro período, 

caso a estrutura física permitisse. Em 2008 e 2009, o número de ingressantes não conseguiu 

preencher todas as vagas ofertadas, ficando estas ociosas, aspecto que iria se repetir não só 

durante a vigência da prova de conhecimentos, mas em todo o período estudado, conforme se 

vê na Figura 14. 

Ao analisar o processo seletivo de maneira mais aprofundada, observei que no período 

entre o 2º semestre de 2006, início da oferta do Programa, até o 2º semestre de 2009, a forma 

de ingresso nos cursos PROEJA do IFRJ simplesmente reproduzia o modelo de processo 

seletivo de outros cursos técnicos da Instituição, sendo esta a principal característica da prova 

de conhecimentos. 

Esse procedimento revelou contradições com relação à concepção de modalidade de 

ensino proposta pelo Parecer CNE/CEB n. 11/2000, o qual aponta que as modalidades devem 
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apresentar propostas diferenciadas em suas fundamentações e fazeres pedagógicos 

apropriados ao seu público, que neste caso são jovens e adultos trabalhadores. (BRASIL, 

2000). 

Nas entrevistas com gestores, alguns destes declararam ter participado da concepção e 

do processo de implantação do Programa na Instituição. Entretanto, em nenhum momento 

surgiu algum tipo de comentário desses dirigentes sobre a utilização, no período de 

implementação do PROEJA, de um modelo diferenciado de acesso, mais adequado à 

modalidade. Sobre esse assunto, ao descrever as ações de um coordenador de curso no 

período de implantação do PROEJA, o Gestor 2 demonstrou certa resistência de potenciais 

alunos ao modelo de processo seletivo utilizado na época. Ao comentar a respeito desse tema, 

o Gestor 2 descreveu que: 

O coordenador chegou a ir nas escolas municipais do entorno pra falar do 

curso. Eu me lembro que uma vez ele falou assim (todo mundo se animou): 

"mas existe esse curso? Ótimo, vamos fazer sim!" Era o pessoal que fazia 

EJA no município, do ensino fundamental. Todo mundo se animou: "mas 

como faz pra entrar?" "Tem uma prova!" "Ahhhhhh!" Essa é uma das 

discussões! Uns embates que nós tivemos com os coordenadores dos cursos 

PROEJA: todos eles eram a favor de prova e a pró-reitoria era contra prova! 

Só que a pró-reitoria, eu como pró-reitor, nunca quis passar por cima de uma 

decisão dos coordenadores! 

Nesse comentário já se observam embates que ocorriam entre os diversos níveis de 

gestão existentes no IFRJ, principalmente entre as coordenações de curso e pró-reitoria. A 

respeito desse tópico, o Gestor 2 destacou que: 

A maioria dos alunos que vem da EJA, eles são meio arredios com provas, 

avaliações, pelo processo de vida dos caras! Dependendo da situação pode 

ter fracasso na história do cara! Então, ele não gosta de ser posto à prova, 

não gosta de fazer concurso e não passar! Então a gente acabou fazendo um 

modelo híbrido! Isso já amenizava um pouco! 

O Gestor 2 em sua fala ressalta que, com base nas discussões realizadas, outras 

propostas surgiram, apontando a necessidade de mudanças na prova de conhecimentos, já que 

este modelo não alcançara os resultados esperados, conforme exposto quando comparamos as 

Figuras 14 e 15, entre os anos de 2006 e 2009. Também pôde ser identificado na Figura 14, 

que a prova de conhecimentos foi substituída por outro processo, denominado palestra e 

questionário avaliativo, o qual perdurou do 1º semestre de 2010 até o 1º semestre de 2011, 

destacado na Figura 14 pela cor marrom. 

No ano de 2010, os patamares de inscrições, vagas e ingressantes tiveram níveis 

semelhantes aos de 2008 e 2009. No entanto, em 2011, devido ao início da oferta do curso 
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PROEJA no campus Arraial do Cabo, esses indicadores tiveram aumento súbito, aspecto que 

se repetiu em 2012, de acordo com informações apresentadas na Figura 15. 

Ao analisar as características do processo seletivo realizado por meio de palestra e 

questionário avaliativo, percebi que esse modelo consistia da presença obrigatória do 

candidato em uma palestra sobre o curso, ministrada pelo coordenador e/ou diretor de ensino, 

no campus onde o curso era oferecido. Os concorrentes também deveriam responder um 

questionário, no qual constavam perguntas que, de maneira implícita, tinham a intenção de 

avaliar o raciocínio lógico matemático e os conhecimentos de leitura e produção de texto dos 

candidatos. 

De acordo com a fala de alguns gestores, após a mudança no processo seletivo para o 

acesso aos cursos PROEJA do IFRJ, outras discussões surgiram, sendo agora feitas críticas 

por aqueles que defendiam o modelo da prova de conhecimentos, que possuía um caráter 

meritocrático, mais próximo do utilizado pela Instituição para os outros cursos técnicos. 

Do 2º semestre de 2006 até o 1º semestre de 2011, a seleção ocorria somente uma vez 

por ano, ficando os candidatos aprovados na listagem de um cadastro de reserva, que abrangia 

os dois períodos letivos nos quais o ano escolar é geralmente organizado, já que no IFRJ a 

maioria dos cursos é semestral. 

No ano de 2011, o processo seletivo ainda ocorreu de forma que a seleção preenchesse 

as vagas tanto para o 1º quanto para o 2º semestre. Entretanto, não houve esse preenchimento 

e as vagas para o 2º semestre ficaram ociosas. Diante desse quadro, existiu a necessidade de 

abertura de outro edital, no intuito de preencher as vagas direcionadas ao 2º semestre. A partir 

do 2º semestre de 2011 até o edital de 2016, momento de escrita do presente texto, os 

processos seletivos têm ocorrido duas vezes por ano, geralmente no final do período, para que 

o candidato possa ingressar no início do semestre seguinte. 

No período entre o 2º semestre de 2011 até o 1º semestre de 2013 foi adotado outro 

modelo de processo seletivo, caracterizado como palestra e sorteio público, que na Figura 14 

se encontra destacado na cor amarela. Nesse momento, os indicadores de inscrição, vagas e 

ingressantes atingiram o maior nível em todo o período estudado, com ápice em 2012, 

conforme pode ser visualizado na Figura 15, com valores que chegaram a 440 inscrições, 326 

vagas ofertadas e 268 matrículas de ingressantes. 

Embora existissem alguns gestores que defendessem este modelo, a palestra e sorteio 

público também sofreu diversas críticas. Nesse caso, estes comentários mais exacerbados 

revelaram um rompimento com as práticas estabelecidas pelo IFRJ, herdadas das antigas 

Escolas Técnicas Federais, que primavam por seus processos seletivos criteriosos. E assim, o 
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modelo de Palestra e Sorteio Público representava uma forma de ingresso que desafiava os 

padrões estabelecidos, porque supostamente ameaçava a manutenção da Instituição como 

―centro de excelência‖. Em momento posterior, o quantitativo das inscrições e matrículas de 

ingressantes diminuiu e novas mudanças aconteceram, sendo o modelo de palestra e sorteio 

público substituído. 

A partir do 2º semestre de 2013 o acesso voltou a utilizar o modelo com palestra e 

questionário avaliativo, sendo que em 2013 houve um declínio que atingiu, principalmente, 

os indicadores de inscrições e ingressantes, os quais decresceram para 244 e 129, 

respectivamente, conforme apresentado na Figura 15. Desse período em diante os indicadores, 

de maneira geral, se mantiveram em patamares abaixo das expectativas institucionais, já que 

em 2013 e 2014 o número de inscritos foi inferior à quantidade de vagas, e entre 2013 e 2015 

o número de ingressantes não atingiu a metade das vagas ofertadas, deixando ainda mais 

fragilizado o Programa no IFRJ. 

Em concomitância a esses movimentos e instabilidades percebi, ao longo do trabalho 

de campo, que essas transformações do processo seletivo causaram discussões sobre quais 

seriam as formas mais adequadas de ingresso de estudantes nos cursos PROEJA do IFRJ. A 

respeito dessa temática, o Gestor 1 defendeu que: 

Eu não vejo empecilho de fazer uma entrada direta, e fazer esse mapeamento 

diagnóstico já com os alunos no curso, e se você tivesse o caso de uma 

procura maior do que o número de vagas, que se fizesse sorteio. Não há 

porque fazer o processo do jeito que ele é hoje, poderia ser feito um processo 

somente de inscrição e fazer o diagnóstico no momento da entrada no curso. 

No comentário do Gestor 1 observei que houve a sugestão de outra forma de acesso, a 

entrada direta dos estudantes, e que somente no caso de um número de inscritos maior que as 

vagas ofertadas o sorteio seria realizado. Essa proposta de entrada direta, no modelo 

idealizado pelo Gestor 1, nunca foi colocada em prática no IFRJ e, provavelmente, caso se 

estabelecesse, também sofreria resistências, devido ao discurso da qualidade existente na 

Instituição, com o qual esta proposta não tem consonância. Sobre as diversas transformações 

ocorridas no processo seletivo, o Gestor 1 apontou que: 

Essa era uma discussão anterior à nossa gestão, mas sei que algumas pessoas 

defendiam entrada direta, outras defendiam que tinha que ter algum tipo de 

avaliação! Acabou sendo vencedor nesse embate uma avaliação diagnóstica 

na área de Português e Matemática pra ter uma noção dos conhecimentos 

que os alunos já têm. 
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O Gestor 1 em sua fala ressaltou a diversidade de opiniões sobre a temática, mas 

destacou que, no final, a proposta adotada foi um modelo semelhante ao utilizado pelos cursos 

técnicos regulares, mais ameno que a prova de conhecimentos, mas que igualmente se 

pautava em avaliações de Português e Matemática, ainda que fossem realizadas de maneira 

implícita, como no caso do questionário avaliativo. 

No grupo focal com estudantes matriculados na etapa final dos cursos, houve alguns 

discentes que manifestaram opinião sobre o processo seletivo. Inicialmente, identifiquei que 

estes estudantes ingressaram na Instituição no período de utilização do modelo palestra e 

questionário avaliativo. Assim, as percepções desses estudantes abarcaram o período em que 

possíveis mudanças e aprimoramentos ocorreram na proposta. Ao criticar o questionário 

avaliativo, o Discente 3 afirmou: 

O processo seletivo eu acho um pouco desrespeitoso! Assim, é pra todo 

mundo entrar, beleza, mas eu particularmente não gosto! Parece que é tipo: 

"ah, você vai passar!" Assim que eu entrei eu perdi o respeito pelo curso, por 

causa desse questionário! Depois a minha ideia mudou, porque fui vendo 

que a gente aprende. Mas no começo parece: "ah, não é um curso de 

verdade, porque é tão fácil entrar!" Acho que poderia mudar um pouco o 

questionário! 

O comentário do Discente 3 aponta na direção de um processo que deveria ser mais 

complexo, próximo do critério utilizado para os demais cursos técnicos, que tem alunos com 

fluxo contínuo nos estudos. Entretanto, ressalto que o perfil do Discente 3 é tipicamente de 

um público específico da modalidade EJA, pois se trata daquele estudante mais jovem, com 

idade entre 18 e 24 anos, que já havia concluído o ensino médio anteriormente e não 

trabalhava durante o dia, aspecto que lhe permitiu ter acesso a bolsas de pesquisa e extensão 

e, por consequência, ao conhecimento acadêmico que esse tipo de atividade proporciona. 

Nesse sentido, observei que entre os públicos com faixas etárias e perfis específicos 

contemplados pela EJA, o Discente 3 traz características que devem ser evidenciadas, e assim 

são refletidas em seu discurso. Com outro ponto de vista, a Discente 8, ao comentar sobre o 

processo seletivo, destacou que: 

Quando eu fiz prova pra cá, na época era só as perguntas. As minhas colegas 

perguntaram como era e eu falei: "respondi as perguntas e consegui entrar!" 

Quando elas vieram fazer a prova, tiveram que fazer conta, elas quase me 

mataram: "você falou que era só pergunta, teve conta, teve isso, teve aquilo!" 

Então quer dizer que mudou, eu passei por uma coisa na minha época, aí 

depois foi outra. 
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Os apontamentos da Discente 8 descreveram que o processo, ainda que inserido no 

modelo palestra e questionário avaliativo, também sofreu transformações, fruto de discussões 

que foram ocorrendo entre os coordenadores e demais gestores que trabalhavam com o 

PROEJA, na tentativa de aprimorar o processo seletivo. Na fala da Gestora 13, percebi a 

tentativa de descrever a percepção dos estudantes sobre o processo seletivo, ao ressaltar que: 

Eu acho que existem alguns problemas institucionais que acabam 

desmerecendo um pouco o processo seletivo. E aí o aluno acaba achando 

que aquele curso não é tão importante, porque todos os outros cursos da 

instituição você precisa pagar uma taxa pra você fazer parte do processo, e 

você faz uma prova. E no nosso como é só uma inscrição, não tem nem uma 

taxa simbólica, muitas vezes a gente tem um número grande de inscrições, 

mas o aluno não vem fazer a prova, porque pra ele, aquilo ali pode esquecer! 

Não é importante, ele não gastou dinheiro, não pagou! Então ele acha que 

aquilo não é tão relevante! A gente já escutou isso de alguns alunos! 

A fala da Gestora 13 se aproxima à do Discente 3, que tem como critério algo 

semelhante aos demais cursos técnicos, além de apontar o pagamento da taxa de inscrição 

como elemento significativo para uma suposta valorização do curso. Ao terminar o 

comentário, a Gestora 13 indicou a possível relação desses fatores com a permanência dos 

estudantes, ao afirmar: 

Quando isso tudo passar a acontecer, eu acho que a permanência também 

será maior, porque o aluno, ele também já começou de uma maneira 

diferente. Ele já começou se esforçando um pouco mais, vendo que 

institucionalmente aquele curso é importante, que tá sendo divulgado, tá 

sendo tratado como todos os outros cursos da Instituição! Então ele vai ter 

apego a ficar ali naquele curso, porque é como qualquer outro curso de uma 

escola federal. 

Entretanto, apesar da fala da Gestora 13 e da percepção do Discente 3, os dados 

mostraram que o período no qual o PROEJA teve o maior número de estudantes ingressantes 

em valores absolutos foi justamente na época da utilização de um modelo bastante criticado, a 

palestra e sorteio público. Esse ápice no número de ingressantes também ocorreu quando já 

não havia cobrança de taxa de inscrição, outro aspecto criticado pela Gestora 13. 

Essas possíveis mudanças no processo seletivo ainda continuam a permear as 

reflexões dos gestores, numa tentativa de encontrar melhores possibilidades de ingresso para 

o público da EJA no IFRJ. Com este pensamento, o Gestor 1 apontou as melhorias no 

processo seletivo, mas também que outras mudanças deveriam acontecer para potencializar a 

entrada desses alunos: 
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[...] a seleção era mais complicada e houve um processo de simplificação, no 

sentido que a avaliação diagnóstica melhorou. O processo seletivo ainda é 

complexo, mas houve uma simplificação! Mas acho que talvez ainda seja 

insuficiente! 

Por outro lado, ao refletir sobre o processo seletivo por meio dos dados coletados, 

observações e comentários, avalio que, por ser um processo direcionado a um público com 

trajetórias descontínuas, o caminho utilizado pelo IFRJ, ainda que possua arestas a serem 

aparadas, teve alterações que caminharam na direção da avaliação diagnóstica, sofrendo 

modificações que entendo como positivas. Para chegar a estas considerações, atentei que os 

cursos PROEJA demandam maneiras diferenciadas de oferta de processos educacionais e de 

fazeres pedagógicos, e que devem estar em constante reflexão e redirecionamento, estando 

inclusas nessa conjuntura as formas de acesso. 
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5. PERMANÊNCIA: ENTRE PERCALÇOS E POSSIBILIDADES 

Após mais de dez anos da regulamentação do PROEJA em instituições federais, certas 

limitações persistiram nessa trajetória. Entretanto, também percebi que em alguns casos 

houve avanços, mas ainda distantes de obter com o PROEJA resultados que colocassem as 

instituições federais como locus de qualidade na educação de jovens e adultos, 

potencializando acesso, permanência e êxito dos estudantes. 

Ao refletir sobre as questões que poderiam dificultar ou facilitar a permanência dos 

discentes, considerei impactantes para o PROEJA a formação e prática docente; a assistência 

estudantil; a existência ou não de discriminação; além das motivações e estratégias utilizadas 

pelos estudantes e pela própria instituição. Estas categorias serão abordadas neste capítulo, 

tendo emergido nas entrevistas e nos grupos focais, e seu tratamento como referenciais do 

estudo demonstram resultados significativos e em alguns casos alarmantes, que apresentarei 

nas figuras construídas a partir dos questionários. 

5.1 A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE FEDERAL 

Uma questão relacionada ao acesso, permanência e à formação de professores como 

dimensões da qualidade de ensino (DOURADO; OLIVEIRA, 2006) repousa na 

contemporânea política de expansão da Rede Federal, que fez o número de unidades crescer 

de 140 no ano de 2005 para 644 em 2016. Porém, esse processo de expansão passou por 

situações reveladas nas dificuldades dos docentes para atuar no PROEJA.  

De acordo com Ball, Bowe e Gold (1992), observei que embora a expansão tenha se 

desenhado no contexto de influência em nível macro, e obtido legitimidade na produção de 

textos que fundamentou a expansão, no contexto da prática essa ação deveria ser 

redimensionada diante da fragilidade da formação dos docentes recém-chegados e mesmo dos 

mais antigos, com os novos desafios que essa ampliação impunha. Após mais de uma década 

do início da expansão, ressalto que o impacto dessa ação política carece de pesquisas mais 

aprofundadas, e algumas das situações resultantes da realidade do IFRJ — que remetem à 

temática da formação e da atuação dos professores da Rede Federal — serão abordadas nesta 

subseção.  

No caso específico do PROEJA, incluído no processo de expansão no que diz respeito 

ao público que a rede passou a receber como sujeitos de direito, ressalto que os professores 

atuantes no Programa têm como formação inicial licenciatura, bacharelado ou cursos 

superiores de tecnologia, os chamados tecnólogos. Porém, algumas contradições surgiram em 
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assuntos relacionados à formação e à atuação desses profissionais, considerando que estes 

professores, a partir do momento em que integram o corpo docente da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, irão atuar nos diversos cursos ofertados nas unidades de 

ensino, tendo a possibilidade de também atuar no PROEJA. 

Assim, observei que a natureza dos IFs determina que o professor com nível superior, 

aprovado para um cargo docente pode lecionar nos cursos regulares de ensino médio 

(articulados de vários modos com a educação profissional); nos cursos ofertados na 

modalidade EJA e nos cursos superiores de graduação ou pós-graduação, a depender dos 

critérios internos definidos pelas instâncias superiores dessas Instituições. 

Sobre o tema formação de professores com licenciatura, podem ser visualizadas 

lacunas quanto às modalidades educação profissional e educação de jovens e adultos. De 

modo geral, a formação de licenciados pouco se dedica a discutir as modalidades de 

atendimento previstas nas leis e normativas vigentes — educação profissional, educação a 

distância, educação especial, educação do campo, educação indígena, educação quilombola, 

educação de jovens e adultos (BRASIL, 2013) —, e quando acontece não atua de modo a 

refletir que a realidade das escolas é extremamente diversa e múltipla. Deste modo, percebo 

que esses conhecimentos não são desprezíveis nem desnecessários, quando se trata da 

formação de um professor, independente da área de conhecimento.  

Essa irrelevância na formação colabora para que os professores sejam desprovidos de 

reflexões sobre as temáticas trabalho e educação, por exemplo, e de abordagens pedagógicas 

relacionadas ao mundo do trabalho. No caso da formação em EJA, constatei que a maioria 

dos cursos de licenciatura também não oferece unidades curriculares que abordem as 

especificidades dessa modalidade como foco principal de discussão, conforme ressaltou 

Soares (2011). 

Inseridos nesse contexto, surgiram questionamentos a respeito da formação dos 

professores que atuam no PROEJA, considerando-se as particularidades que o público da EJA 

apresenta. Dessa forma, os docentes que não tiveram acesso aos fundamentos da modalidade 

na formação inicial, carregam essa lacuna para a atuação em sala de aula e outros espaços de 

aprendizagem, com forte impacto na relação com os estudantes e com suas características 

específicas, caminhando numa direção que dificulta práticas que favoreçam a permanência 

dos discentes nos percursos que devem cumprir.  

Ações descontextualizadas, por sua vez, deixam claro que a falta de formação em EJA 

colabora para que as práticas existentes reforcem aspectos relacionados ao ensino 
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compensatório e supletivo, distantes da perspectiva do direito à educação para todos, como 

afirmado pela Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

A respeito dos bacharéis ou tecnólogos que atuam como docentes, inclusive no 

PROEJA, observei que a situação é ainda mais complexa, em comparação àqueles que têm 

formação em licenciatura. Nesses casos, os profissionais dominam o campo científico relativo 

à sua área de atuação, mas sem formação pedagógica, embora atuem em cursos técnicos na 

forma integrada ao ensino nível médio. Este aspecto tornam ainda mais delicadas, por parte 

desses docentes, as possibilidades de entendimento da proposta da EJA e o trato com as 

particularidades da modalidade. 

Impulsionado por essas reflexões, apresento a seguir o perfil dos professores que 

atuam/atuaram no PROEJA do IFRJ, assim como os possíveis impactos que algumas práticas 

e concepções específicas podem ter no desenvolvimento do Programa junto aos sujeitos 

jovens e adultos. 

5.1.1 Perfil e prática docente no IFRJ 

Dos 108 professores que receberam questionários durante a pesquisa de campo, 106 

docentes devolveram esse instrumento de coleta de dados, representando 98% dos sujeitos. 

Esta condição — professores ou docentes —, no entanto, diz mais respeito à atuação que têm 

no IFRJ do que efetivamente ao título conquistado na graduação. Embora na Instituição sejam 

todos eles "professores", na análise do perfil, segundo o curso de formação, farei a distinção 

denominando-os, genericamente, de depoentes, em vez de professores. 

O perfil das respostas revelou que, dos atuantes no PROEJA, a maioria é de homens 

que se consideram brancos e com idade de até 39 anos. Esse perfil geral se baseou no fato de 

que 60% dos depoentes se declararam do gênero masculino. Quanto à idade, os dados 

apontaram que 53% estavam na faixa entre 30 e 39 anos; 27% entre 40 e 49 anos; 16% com 

idade acima dos 50 anos; e 4% responderam ter até 29 anos. No aspecto de auto declaração de 

cor/raça, 56% dos respondentes se declararam brancos; 31% pardos; 7% responderam pretos; 

e 6% optaram por não se declarar. 

Algumas perguntas do questionário aplicado possibilitavam mais de uma resposta e a 

questão referente à formação dos depoentes em nível de graduação era um tópico que 

apresentava essa especificidade. Deste modo, as informações que as análises das respostas me 

proporcionaram, em um primeiro momento, não foram os percentuais ou quantitativos em 

relação à formação desses depoentes, ou seja, o número de depoentes que possuía 

determinada habilitação, mas a incidência total das respostas, já que os participantes podiam 



145 
 

marcar até três possibilidades (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo), fato que resultou em 

160 respostas. Com base nesse montante, construí a Figura 16, organizada em valores 

percentuais, conforme as habilitações dos depoentes: 

 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 16: Formação superior na graduação 

A Figura 16 demonstrou que 55% das respostas dos depoentes apontaram a formação 

em cursos de licenciatura; 41% destacaram bacharelado; e 4% revelaram ser de cursos 

superiores de tecnologia, os chamados tecnólogos. 

Como a pergunta do questionário permitia que o participante apresentasse mais de 

uma resposta, embora a Figura 16 represente a incidência total de respostas relativas à 

habilitação dos "professores", não contempla essa simultaneidade na formação. Esse aspecto 

poderia ser ressaltado a partir de outro modelo de representação das respostas obtidas — 

sendo esta uma crítica ao padrão utilizado na Figura 16, que impõe limites quanto à descrição 

de dados com as características apresentadas neste tópico. 

Para compensar o problema existente, na tentativa de mostrar as habilitações desses 

"docentes" de uma maneira mais adequada, optei por utilizar como recurso o Diagrama de 

Venn, pois com essa representação foi possível visualizar as interseções existentes na 

formação de "professores", sendo esta  uma ferramenta utilizada em diversas áreas, inclusive 

no campo da educação (ABAR, 2015). O resultado pode ser visto na Figura 17: 
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Fonte: Elaboração própria 

Figura 17: Formação superior de professores na graduação 

Ao observar a Figura 17, foi possível verificar que dos 106 depoentes que 

participaram da pesquisa, 37 tinham a licenciatura como única graduação, o que significa 

terem feito a formação pedagógica para serem efetivamente professores. Também visualizei 

que 18 cursaram apenas o bacharelado, ou seja, atuam como docentes mas sem formação 

pedagógica. Ao analisar as respostas dos depoentes que marcaram esses dois cursos como 

opção, percebi que 45 participantes tinham as duas formações, constituindo, portanto, a 

interseção entre as habilitações de licenciatura e bacharelado. No caso de cursos superiores 

em tecnologia, os chamados tecnólogos, 2 depoentes responderam ter somente essa formação 

e 1 outro informou que possuía formação de tecnólogo e de bacharel, sendo estes 3 sujeitos 

inseridos no caso de professores sem formação pedagógica. Como complemento, 2 

informaram ser tecnólogos e licenciados; e somente 1 depoente informou que tinha as três 

formações, ou seja, de bacharel, de tecnólogo e de licenciado. 

Assim, a formação desses depoentes pode ser resumida no fato de que, dos 106 que 

responderam os questionários, 85 haviam cursado licenciatura, correspondendo a 80% do 

total desses participantes, visibilizando, portanto, a habilitação de professor existente na 

formação inicial desse grupo. Por outro lado, enfatizo que 21 depoentes não tinham essa 

qualificação, expondo que 20% dos docentes que colaboraram na pesquisa possuíam lacunas 

na sua formação. Essa realidade tem consonância com a fala da Gestora 11, quando afirmou: 

Eu não fiz licenciatura, muitas vezes a gente sente falta de um pedagogo, 

que a gente possa trocar experiências, trocar ideias, pedir conselhos, porque 

chega uma hora [em] que eu preciso de conselho! O curso poderia ter, mas a 
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gente sabe que isso não é carência só do PROEJA, é da Instituição como um 

todo! 

A Gestora 11 ratificou a ausência da formação pedagógica, ressaltando a lacuna que 

essa formação não realizada impõe ao trabalho com o Programa, além de destacar a 

precarização geral em termos de equipes técnicas que façam um acompanhamento mais 

efetivo para o PROEJA e para os demais cursos. 

De maneira semelhante à questão referente à formação dos depoentes em nível de 

graduação, o tópico dedicado à pós-graduação apresentava a mesma especificidade, sendo que 

neste caso a incidência total resultou em 165 respostas, divididas entre as titulações de doutor, 

mestre, especialista ou outras formações complementares, que consistiam, na maioria das 

respostas, em cursos de aperfeiçoamento. 

Mesmo com esse entrave, no intuito de aprofundar ainda mais a questão da formação 

docente, construí a Figura 18, que apresentou a formação de professores de acordo com a pós-

graduação realizada: 

 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 18: Formação na pós-graduação 

Após organizar os dados relativos à Figura 18, observei que 46% das respostas dos 

professores apresentaram a titulação de mestre, 26% declararam a titulação de doutor; 21% 

tiveram como resultado a especialização; e 7% das respostas apontaram cursos que tinham a 

graduação como pré-requisito, como aperfeiçoamento e cursos de extensão. No caso dessa 

pergunta, também era possível marcar mais de uma alternativa, então optei novamente por 

utilizar o Diagrama de Venn para representar a formação desses docentes em nível de pós-

graduação, visualizando as e interseções e valores expostos na Figura a seguir: 
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Fonte: Elaboração própria 

Figura 19: Formação de professores na pós-graduação 

Ao construir a Figura 19, visualizei que 23 depoentes responderam ter somente 

formação em nível de doutorado (o que, para efeitos de análise, deve ter implícito o mestrado, 

já que pouquíssimos cursos admitem o doutorado sem o mestrado); 37 apenas de mestrado; e 

10 participantes declaram ter unicamente a especialização. Entretanto, as interseções mostram 

8 depoentes mestres e doutores; 16 com a formação de mestre e especialista; e 12 que 

indicaram as três formações: doutorado, mestrado e especialização. Pelo Diagrama verifiquei 

que, dos 106 professores que responderam os questionários, 43 informaram ter como maior 

titulação o doutorado, 53 o mestrado, restando outros 10 que indicaram ter somente o curso de 

especialização. Ressalto, uma vez mais, que na titulação de doutor deve estar implícita a de 

mestre, o que me daria um perfil de 96 depoentes com mestrado, dos quais 43 ainda chegaram 

ao doutorado, determinando um percentual de 90% de mestres e 40% de doutores, um perfil 

de altíssimo nível no conjunto de 106 depoentes, e que confirma a fala de Machado (2011), 

quando ressalta que é grande a presença de mestres e doutores na Rede Federal. 

Nesse caso, meu destaque se faz para o corpo de professores do PROEJA, 

especificamente, que certamente nada fica a dever aos demais docentes do IFRJ. No entanto, 

este aspecto tem impacto às vezes questionável, quando se trata do trabalho desenvolvido no 

PROEJA, devido às especificidades da modalidade, que traz questões a serem abordadas com 

olhar diferenciado, por se tratar de um público oriundo de trajetórias descontínuas, 

necessitando de um professor com formação específica para atendimento pedagógico. Dando 

continuidade à análise de perfil, passei a investigar este aspecto na formação dos professores 

que atuavam no Programa, que apresento na Figura 20: 
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Fonte: Elaboração Própria 

Figura 20: Você já concluiu alguma das formações abaixo, tendo como foco a EJA? 

Da mesma forma que nas perguntas relativas à formação dos professores em cursos de 

graduação e pós-graduação, que possibilitavam ao depoente marcar mais de uma resposta no 

questionário aplicado, a questão que resultou na Figura 20 também apresentava essa 

particularidade, sendo obtidas 128 respostas no cômputo geral. Ao considerar esta totalidade, 

destaco que 45% das respostas sinalizaram a ausência de qualquer formação em EJA. Porém, 

ao verificar somente o quantitativo de professores que não possuem essa formação em 

comparação ao total de professores respondentes, esse percentual aumenta pra 54%, já que 57 

depoentes, de um total de 106, responderam não possuir formação em EJA. Dessa forma, 

ressalto que este aspecto fragiliza ainda mais as expectativas com relação a um trabalho 

significativo junto aos estudantes do PROEJA, sendo por isso uma das questões de maior 

impacto no Programa. Os dados retratados na Figura 20 também se relacionam com o 

discurso da Gestora 11 ao falar sobre esse tema, ressaltando que : 

Nem todos os professores estão preparados para lidar com o diferencial que 

têm os alunos do PROEJA; nós deveríamos ter professores que... estão 

ministrando disciplinas dentro do PROEJA porque querem, não porque 

sobrou para eles! Porque hoje eu vejo [que] para certos professores [é] como 

se fosse um castigo. Eu fico triste com esse cenário, mas é a realidade que a 

gente vive! 

Em consonância com a fala de Machado (2011), a Gestora 11 destacou a falta de 

preparo dos docentes para atuar no PROEJA, assim como a obrigatoriedade de atuação no 

Programa, aspecto enfatizado por diversos gestores ou mesmo por professores em conversas 

informais, nas visitas às unidades de ensino, durante o trabalho de campo. No entanto, ao falar 
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sobre possíveis alternativas para potencializar o trabalho com o PROEJA, a Gestora 10 

sugeriu: 

Eu acredito que tem que se criar uma equipe dedicada, mas que essa 

dedicação não é só uma questão de tempo, entende... "ah eu dou aula só para 

o...". Não é isso o que eu estou dizendo! É uma dedicação de estudar o 

universo do PROEJA! E se você não tem esse perfil, você vai estar dando 

aula, se frustrando com o aluno, e o contrário também! 

O comentário da Gestora 10 destacou a necessidade de instituir coletivos de 

professores que estejam dispostos a atuar no Programa, e que esse movimento deveria surgir 

da identificação com o curso por parte desses docentes. A Gestora também ressaltou que a 

ausência desse perfil tem por consequência a desmotivação de ambas as partes, causando 

―danos psicológicos‖ que podem ser de difícil superação, diminuindo as possibilidades de 

permanência (HONNETH, 2003). Em consonância com o discurso da Gestora 10, o Discente 

13 destacou as características que o professor deve ter para trabalhar com o PROEJA: 

Eu acho que a pessoa pra ser professor do curso EJA, ele realmente tem que 

gostar muito do curso. Ele tem que conhecer o que é ser um aluno da EJA, 

porque muitos professores, eles entendem, eles trabalham, eles lidam bem 

com isso! Mas tem outros professores... a turma deles, aí, no período 

passado... todo mundo queria desistir, porque um determinado professor 

chegou pra eles e colocou o curso lá embaixo! Não só o curso, falou que eles 

não iam conseguir nada, e ainda trouxe uma amiga que era formada em outra 

coisa, que nem era daqui, e essa amiga falou mais coisa ainda! 

O Discente 13 ressaltou a identificação com o PROEJA como um aspecto relevante 

para que o trabalho seja realizado de forma adequada, destacando que o professor ―tem que 

gostar muito do curso‖, o que de acordo com Carmo (2010) potencializa a prática docente, 

além de motivar os estudantes. Entretanto, o Discente 13 também exemplificou situações em 

que o docente desqualificou o curso, causando surpresa e decepção no coletivo de estudantes, 

tendo por consequência o fato de que ―todo mundo queria desistir‖. Sobre esse ponto, 

evidencio que o caso relatado tem potência para desestimular turmas inteiras, devido às 

expectativas geradas e que são frustradas com este tipo de comportamento. 

A prática docente com o público jovem e adulto trabalhador surgiu nas entrevistas 

com gestores de diversas formas, sendo por vezes apontadas situações contraditórias, como 

ressaltou o Gestor 1: 

Às vezes a gente ouve o discurso: "ah, eu não tenho preparo pra entrar no 

PROEJA!" É claro que isso é um grupo pequeno, mas é uma situação que eu 

ouvi relatada por pessoas de campi que têm PROEJA! Aí o professor diz que 

não tem formação pra dar aula no PROEJA, pra aquele tipo de aluno. Mas 
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no momento em que o PRONATEC pagava uma bolsa, ele abria um curso 

FIC
33

 pra um aluno com perfil semelhante! Pra ganhar aquela bolsa por fora! 

Aí ele não falava que não tinha formação, ele ia ganhar um dinheiro por 

fora! Tudo bem que é um grupo bem menor, mas isso acontece! 

O Gestor 1 descreveu em sua fala as incoerências existentes na postura de alguns 

docentes que atuam no PROEJA, materializadas na recusa em atuar no Programa alegando 

falta de formação para trabalhar com o público da EJA. O Gestor também se reportou à 

contradição na ação desses professores, que não apresentavam resistência para atuar com um 

público de perfil semelhante, tendo como exemplo o PRONATEC, desde que mediante o 

pagamento de bolsa. Casos como esse podem significar que a atuação no Programa tem 

condições de ser potencializada, já que aumenta o número de professores com experiência no 

trabalho com jovens e adultos. No entanto, o que ressalto é o fato destes docentes não se 

disporem espontaneamente a se inserir no PROEJA, mas o fazerem no PRONATEC, por 

receberem uma gratificação adicional em forma de bolsa. 

A partir do relato do Gestor 1, destaco que essas posturas caracterizam concepções 

conservadoras e elitistas que ainda permeiam a Rede Federal e que, apesar delas, as tentativas 

de consolidação do PROEJA devem ser implementadas com maior efetividade, até mesmo em 

resposta às expectativas dos sujeitos com trajetórias descontínuas, e que almejam ter acesso a 

uma educação de qualidade. 

Nesse exemplo, também percebi o entrelaçamento entre os contextos de influência, da 

produção de textos e da prática. O PRONATEC, inicialmente relacionado ao contexto de 

influência, exerceu impacto sobre as políticas educacionais da educação profissional por meio 

do discurso da necessidade de criação de cursos com curta duração (no caso do PRONATEC 

FIC) para o público jovem e adulto trabalhador, inserindo este discurso no âmbito da 

legalidade, quando da criação do Programa via Decreto, o que materializou o contexto da 

produção de textos (BALL, BOWE, GOLD, 1992). Entretanto, as recontextualizações 

ocorridas na prática, nas instâncias locais, geraram novos ordenamentos no sentido micro da 

política, devido às comparações realizadas entre os Programas e as abordagens contraditórias 

de alguns docentes (BERNSTEIN, 1996). 

5.1.2 Verticalização: concepções, percepções e consequências 

Durante o período da pesquisa de campo, as entrevistas realizadas deram visibilidade a 

um tema considerado relevante nos discursos dos gestores: a possibilidade de atuação dos 
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 FIC significa formação inicial e continuada, sendo uma dos tipos de oferta do PRONATEC. 
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docentes dos IFs nos diversos níveis e modalidades de ensino ofertados por essas instituições. 

Essa característica tem fundamento na Lei n. 11.892/2008 que, além de apresentar a 

concepção dos Institutos Federais, também indica suas finalidades, objetivos e 

particularidades (BRASIL, 2008a): 

Art. 2
o
 Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de 

educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino 

(grifo do autor), 

Art. 6
o
 Os Institutos Federais têm por finalidades e características: 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades (grifo do autor),  

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à 

educação profissional e educação superior (grifo do autor), otimizando a 

infraestrutura física, os quadros de pessoal (grifo do autor) e os recursos de 

gestão; 

Art. 7
o
 Observadas as finalidades e características definidas no Art. 6

o
 desta 

Lei, são objetivos dos Institutos Federais: 

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente 

na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e 

para o público da educação de jovens e adultos (grifo do autor); 

VI - ministrar em nível de educação superior: 

a) cursos superiores de tecnologia, de licenciatura, bacharelado, pós-

graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, além de pós-

graduação stricto sensu de mestrado e doutorado. 

No texto da Lei n. 11.892/2008, ressaltei os trechos dos Artigos 2
o
 e 6

o
, que destacam 

a questão da oferta da educação superior, básica e profissional em todos os níveis e 

modalidades de ensino, e mostram a multiplicidade dos cursos ofertados por essas 

Instituições. No Artigo 6
o
 indica-se que haja integração e verticalização desses níveis, com a 

otimização da estrutura física, dos recursos financeiros e dos quadros de pessoal, sendo que 

este último pode ser compreendido como a demonstração da possibilidade de atuação dos 

docentes em todos os níveis e modalidades oferecidos pelos IFs (BRASIL, 2008a). Essa 

condição confirmou a prática estabelecida desde a criação dos primeiros CEFETs, em 1978, e 

que foi crescendo principalmente a partir da década de 1990, com a transformação das antigas 

Escolas Técnicas Federais em CEFETs. 

Além de todas essas particularidades, nos Institutos Federais a maioria dos docentes 

está inserida no plano de carreira para professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

(EBTT). Estes docentes, em consonância com o estabelecido na Lei n. 11.892/2008, podem 

atuar em todos os níveis e modalidades, aspecto que na legislação é identificado pelo termo 

―verticalização‖. Nesse sentido, refleti sobre as questões que surgiram a partir dessa 

particularidade dos IFs, entre as quais destaquei: que docentes estariam aptos a atuar em todos 



153 
 

os níveis e modalidades? Existiria algum destes apto a atuar em todos esses níveis? Como 

seria uma proposta de formação de professores visando essa atuação? Existiria tal proposta? 

Que impacto essa característica dos IFs ocasiona no PROEJA? 

Essas perguntas emergiram a partir das reflexões realizadas na pesquisa de campo, em 

meio à realidade de atuação dos sujeitos. Deste modo, percebi que essa particularidade, 

traduzida pelo termo ―verticalização‖, era uma prática contestada pela maioria dos gestores 

entrevistados, principalmente quando abarcava a atuação de professores nos cursos PROEJA. 

Sobre esse tema, a Gestora 7 destacou: 

Em termos de experiência é interessante! Mas, por outro lado, eu acho bem 

complicado, o professor atua num curso concomitante, atua num curso 

integrado, atua na modalidade EJA, na graduação! A gente sabe que são 

perfis totalmente diferentes! Você não veste uma máscara, entra numa sala e 

depois vai pra outra! 

O comentário da Gestora 7 ressaltou a validade da proposta como experiência 

profissional, mas também destacou as dificuldades existentes na prática docente com públicos 

e cursos tão diversificados. Entretanto, ao longo do trabalho campo, as perspectivas dos 

gestores adicionaram outras questões a essa característica. Na fala da Gestora 11 visualizei 

uma ênfase distinta da Gestora 7, embora igualmente relacionada à atuação dos professores 

EBTT nos diversos níveis e modalidades de ensino.  

É uma sensação que eu tenho do professor EBTT: ele quer ser professor de 

magistério superior! Quer ser professor de magistério superior? Faz 

concurso para universidade, muito simples! Agora, o professor tem 

mestrado, doutorado e não quer dar aula na educação de jovens e adultos! Eu 

acho que é um dever, uma obrigação dessa instituição oferecer educação de 

jovens e adultos, por que não? Eu acho que é uma obrigação! A gente faz um 

trabalho importante demais para a sociedade, importante demais! 

A Gestora 11 em sua fala destacou que alguns professores, ao atuarem na graduação e 

pós-graduação e por terem alcançado títulos de mestre e doutor, apresentam resistência em 

ministrar aulas para cursos que não sejam da educação superior. Porém, esta recusa constitui 

uma contradição, na medida em que estes docentes estão inseridos no plano de carreira EBTT, 

que prevê a atuação em cursos técnicos regulares e para o público da educação de jovens e 

adultos. 

Por outro lado, destaco que nos IFs também existem docentes que são concursados no 

plano de carreira Magistério Superior (MS). Estes professores não atuam em cursos técnicos, 

trabalhando somente na graduação e pós-graduação. Como aspecto complementar, ressalto 

que mesmo nos campi onde não existe a presença de professores inseridos no plano de 
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carreira MS, este fato não determina nem se relaciona com a oferta de educação superior 

nessas unidades. Assim, é comum no IFRJ e em outros institutos federais, cursos de 

graduação e pós-graduação em que todos os docentes que neles atuam pertencem ao plano de 

carreira EBTT, não havendo professores do MS trabalhando nesses cursos. Enfatizo, ainda, 

que não existe ilegalidade ou contradição nessa situação, já que os professores EBTT podem 

atuar nos diversos níveis (educação básica e educação superior) e modalidades de ensino 

ofertados, conforme determinação da Lei n. 11.892/08 (BRASIL, 2008). As contradições 

residem na recusa de alguns professores EBTT de trabalhar em cursos técnicos, entre estes o 

PROEJA. 

Ao comentar sobre essa questão, a Gestora 11 ratificou a resistência dos professores 

em atuar no PROEJA, além de apontar possíveis consequências que a presença de um docente 

que o rejeita pode ocasionar ao Programa: 

Eu não me importo, mas eu percebo que isso incomoda muitos colegas! Que 

isso aí, o fato de vir para o PROEJA... tem professor que não quer dar aula 

nem no técnico regular, muito menos no PROEJA! Vem com aquela falta de 

vontade, desmotivado! Desmotivação é contagioso, vai contagiar o aluno! 

O comentário da Gestora 11 ressaltou a existência de docentes que, pelo fato de 

atuarem em cursos de graduação e pós-graduação, apresentam aversão ao trabalho com os 

cursos técnicos, principalmente o PROEJA. A mesma Gestora também evidenciou o impacto 

que essa postura tem na prática pedagógica dos docentes, ressaltando que esse possível 

descompromisso pode ―contagiar o aluno‖, dificultando os processos de ensino e 

aprendizagem e, por consequência, a permanência dos estudantes no IF. Nesse caso, destaco 

com base em Bernstein (1996), que na recontextualização, pode haver adesão ou resistência 

às propostas, e mesmo no caso de adesão, dificuldades podem surgir na implementação, além 

da sensação de incompetência e desânimo. Ao comentar sobre a ―verticalização‖, o Gestor 4 

teceu críticas ao modelo e ressaltou a falta de acompanhamento existente na proposta, 

evidenciando que não só o PROEJA, mas os diversos cursos ofertados são prejudicados pela 

forma como esse padrão acontece nos IFs: 

É esquizofrênico demais! Nós somos cobaias de uma experiência que a 

gente não sabe se deu certo! Pior ainda, é uma experiência que alguém 

começou a fazer e ninguém acompanha! Eu, particularmente, acho isso um 

grande equívoco, e para todos os lados! Eu não preciso nem ir no PROEJA! 

O que eu quero dizer é: eu acabo tratando o aluno do técnico como aluno de 

graduação, tratando o de graduação como técnico e a vantagem que a gente 

poderia inferir desse modelo, que é integrar, não acontece! Quem concebeu 

esse modelo, talvez tenha imaginado que o professor de licenciatura, que dá 

aula para o aluno do técnico, estaria melhor preparado pra falar sobre isso 
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com seu aluno na graduação! Primeiro, que nem sempre é o mesmo 

professor! Segundo, que não há essa comunicação, não existe! O modelo dos 

institutos federais é isso! Nós somos cobaias de uma experiência! 

A fala do Gestor 4 apontou possíveis fragilidades do modelo, o que de acordo com seu 

modo de ver, residiria no fato de não existir acompanhamento para esta proposta, além de que 

os docentes não estariam desenvolvendo práticas pedagógicas adequadas para os níveis e 

modalidades de ensino em que atuam. O Gestor também destacou que essa situação 

colaboraria para o enfraquecimento e ou mesmo a inexistência da integração entre os cursos 

técnicos, de graduação e pós-graduação — objetivo maior da ―verticalização‖ nos IFs.  

Diante de outras perspectivas, houve discursos que destacaram o mérito da proposta, 

apontando os aspectos positivos da ―verticalização‖. Entretanto, ressalto que no âmbito da 

presente pesquisa, foram poucos os comentários que se colocaram favoráveis a esse modelo, 

entre os quais destaquei o discurso do Gestor 6, que afirmou: 

Vai depender de como cada professor conduz isso, eu acho que para alguns 

professores pode ser um problema. Eu enxergo como uma coisa positiva, a 

gente, o professor EBTT, poder atuar em todos os níveis! Até porque isso 

não quer dizer que ele tenha que atuar todos os períodos em todos os níveis! 

Então, você vai ter professores que naturalmente vão concentrar suas cargas 

horárias mais em determinados segmentos que ele tem mais identidade! 

A fala do Gestor 6 depõe a favor da atuação nos diversos níveis e modalidades, mas 

também expôs algumas contradições, relativas a um possível desconhecimento ou mesmo 

omissão de certas características da Instituição por parte desse dirigente. Quando o Gestor 6 

assegura que ―não quer dizer que ele tenha que atuar... em todos os níveis‖ ou, então, que ―vai 

ter professores que naturalmente vão concentrar suas cargas horárias em determinados 

segmentos‖, oculta o fato de que o docente, ao atuar em todos os níveis e modalidades, o faz 

por exigência de algumas situações de cunho institucional. Assim, questões como carência de 

professores, titulação docente, tempo do sujeito na unidade, e até mesmo relações pessoais 

que o professor mantenha com coordenadores e com a direção dos campi são aspectos que 

podem entrar em cena e determinar a atuação em alguns cursos
34

. Estes aspectos foram 

relatados por gestores nas entrevistas, ou mesmo em conversas informais com professores nos 

campi, que ressaltaram a relevância de certas questões na escolha de professores que atuavam 

no PROEJA. Nesse sentido, as situações que o Gestor 6 apontou que podem acontecer 

―naturalmente‖, dependem de diversos fatores "internalizados" na prática profissional de 
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 Destaco, entretanto, que essas não são circunstâncias existentes apenas nos IFs, mas que interferem, 

influenciam e decidem horários, turmas e atuações de professores em toda e qualquer rede de ensino. Há 

aspectos consagrados como precedentes na escolha e definição de turmas e horários, como por exemplo, a 

antiguidade, cuja condição é marcada pela expressão: "antiguidade é posto". 
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docentes nas redes, como nos casos relatados por professores que ocuparam cargos de 

direção, os quais se viram pressionados a ministrar aulas em concomitância ao exercício da 

função, pelo fato de não haver docentes efetivos ou temporários para substituí-los. Ao 

comentar sobre a movimentação entre os níveis e modalidades, a Gestora 7 destacou: 

A alegação é sempre que falta carga horária docente, não tem professores 

pra todos os grupos! Na minha opinião, a solução seria redistribuir melhor, o 

professor atuar em, no máximo, dois níveis de ensino. No caso do PROEJA, 

eu acho que é preciso ver o perfil, se o professor já tem alguma experiência 

com a EJA, se ele tem interesse em atuar na EJA, e não simplesmente pegar 

e colocar aquele professor na turma! 

Além de enfatizar a insuficiência numérica de professores, aspecto confirmado por 

alguns sujeitos entrevistados, a Gestora 7 ressaltou o perfil para trabalhar na EJA como um 

fator determinante para resultados satisfatórios sejam alcançados. Porém, a Gestora 7 também 

apontou um aspecto que, ratificando a fala de outros dirigentes, destacou a possibilidade de 

―simplesmente pegar e colocar aquele professor na turma‖, fato que pode ocasionar diversos 

problemas, tanto para os estudantes quanto para os docentes. Ainda relacionado a essa 

temática, o Gestor 2 enfatizou: 

A ideia da verticalização é super legal, eu acho maravilhosa! Só que a ideia 

da verticalização, ela pode se tornar uma camisa de força também, saca? Não 

quero falar contra a verticalização, mas ela não pode ser uma camisa de 

força, porque as instituições de educação têm estruturas de poder, mas que 

são estruturas de poder formais! O Reitor pode mandar naquilo que você fez 

concurso, e o cara pode dizer assim: vai me botar pra dar aula no PROEJA? 

Mas eu não tenho a menor ideia de como dar aula pra esses caras! Ah, mas 

tem que dar porque tá faltando professor! O cara vai lá e pode até se esforçar 

pra fazer, mas se você não compreende esse processo como um todo não dá 

certo, cara, não dá certo! A verticalização é muito legal, mas o PROEJA 

precisa de professor com formação! Eu não abro mão disso! 

O Gestor 2 destacou alguns aspectos que podem ser considerados negativos, como a 

obrigatoriedade na atuação, fato que se opõe ao que o Gestor 6 afirmou que acontecia 

―naturalmente‖. Entretanto, no exemplo apresentado pelo Gestor 2, foi apontado que um 

dirigente, mediante aspectos legais, tem poderes para alocar o professor ministrando aulas no 

PROEJA mesmo que o docente não queira, não tenha perfil nem formação adequada, ou não 

tenha se colocado à disposição para tal. Mediante essa situação, ratifico, de acordo com os 

relatos concedidos, que esse tipo de alocação de professor no Programa ainda ocorre com 

frequência no IFRJ, tendo diversas consequências negativas para a permanência dos 

estudantes. Como contraponto ao Gestor 2, ressalto que em outro comentário, o Gestor 6 

ratificou sua fala anterior, destacando os aspectos positivos da ―verticalização‖:  
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Eu acho que isso é muito bom, acho que isso é aprender, que a diversidade é 

boa, a variedade é boa, acho que cada segmento — integrado, graduação, 

pós-médio, o PROEJA, e a pós-graduação —, cada um fornece para o 

professor experiências e ferramentas que ele pode com isso melhorar a 

atuação nos outros todos. Então, a vivência que você ganha vendo o 

PROEJA ou pós-médio com a realidade de vida, a realidade social, e o 

esforço que esses alunos têm para, apesar de todos os fatores desmotivantes 

deles, continuar estudando e acreditar que a educação é transformadora. É 

importante você levar isso para a aula dos outros! 

A percepção do Gestor 6, ao apontar o lado positivo da ―verticalização‖, assume uma 

postura no contexto da prática, nem sempre compartilhada por outros gestores e professores. 

Esse posicionamento parece simplificar a questão da integração entre os cursos, que seria o 

cerne da ―verticalização‖, além de motivar reflexões sobre quais seriam as funções dos 

docentes; dos estudantes; da própria Instituição e, ainda, como as práticas estariam ocorrendo, 

já que essa não é uma situação que isenta os sujeitos de participação. A fala desse dirigente 

contrasta com a percepção de professores e demais sujeitos do campus em que o próprio 

Gestor 6 trabalha, os quais ressaltaram questões delicadas do fazer pedagógico no PROEJA, 

como a apontada na fala da Gestora 11, que declarou ter visto ―aluno sair chorando da sala, 

porque o professor pensa que está no curso regular, num curso mais puxado‖, entre outros 

exemplos apresentados nas entrevistas. 

Sobre as dificuldades dos docentes em atuar no PROEJA, a Gestora 12 fez um 

comentário que exemplificou uma situação que teve impacto negativo, ao descrever a atuação 

de professores nos diversos níveis e modalidades: 

Eu vou te relatar uma coisa, eu estava numa reunião no ano passado, numa 

discussão para acabar com o PROEJA! Uma discussão que estava me 

incomodando bastante, mas que estava sendo travada e eu tinha que ouvir! 

Num determinado momento, uma professora disse a seguinte frase: "porque 

nós damos aulas nos cursos técnicos e de graduação, e aí a gente vem dar 

aula no PROEJA, e aí eu tenho que ensinar para um aluno que não sabe 

ler..., é muito afeto e pouco conteúdo!" [...] Isso mostra quais são as 

consequências de um professor que dá aula em todos os níveis de ensino e 

que perde a sensibilidade, perde a noção de que a escola não é para ele 

trabalhar! A escola é para o aluno aprender! 

A fala da Gestora 12 mostra a fragilidade do PROEJA no IFRJ, caracterizada pelos 

movimentos que surgem quando ocorre a diminuição dos índices de acesso e de permanência. 

Casos como esse normalmente colocam em pauta as possibilidades de interrupção ou mesmo 

de encerramento do Programa, principalmente quando estes indicadores atingem níveis 

considerados críticos. Em meio a esses fatos sempre se destaca a figura do professor de 

graduação e dos cursos técnicos regulares, permeada pela representação do ―aluno ideal‖, o 
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qual possui perfil distinto do estudante trabalhador do PROEJA, originário de trajetórias 

interrompidas e nada semelhante àquele discente idealizado pelos professores. Como 

consequência dessa situação, percebi a negação da possibilidade de trabalhar com esse 

estudante, o que também representa a negação de um lugar para esse sujeito no IFRJ. Ainda 

neste comentário, a Gestora 12 finalizou apontando que a escola deve prover as necessidades 

dos discentes, ao contrário do caso relatado, no qual a professora agiu como se o estudante 

devesse servir aos propósitos de docentes ou da Instituição, caracterizando dessa forma um 

modelo de estudante que se apropriou desse espaço desde as antigas Escolas Técnicas 

Federais — o ―aluno ideal‖. 

Ao apresentar outro ponto de vista, o Gestor 6 expôs sua percepção com relação ao 

PROEJA e sobre a verticalização, ao descrever uma proposta de intervenção para turmas de 

médio técnico integrado, sugerindo que: 

Se em algum momento você tiver oportunidade de colocar isso [a situação 

do estudante do PROEJA] numa aula para o aluno do médio técnico 

integrado, que é imaturo por natureza, por ter idade para ser imaturo, e que 

acha que tudo é fácil, que de repente ficar um ano a mais para tirar uma 

profissão é besteira, que é melhor ele sair direto para a graduação! Ele não 

sabe o que vai acontecer na vida dele! Daqui a alguns anos pode acontecer a 

mesma coisa que aconteceu com o aluno do PROEJA: não conseguiu 

concluir seus estudos, não tem uma profissão! 

O Gestor 6, ao ressaltar que o estudante do PROEJA tem uma trajetória descontínua e 

não possui formação profissional, proferiu um comentário com teor depreciativo a respeito 

dos discentes e do Programa, mostrando, de forma concomitante, uma visão limitada sobre a 

―verticalização‖ e preconceituosa em relação ao PROEJA. Já o Gestor 2, ao falar sobre a 

―verticalização‖, ampliou o sentido do termo e suas especificidades: 

Quando a gente falou em verticalização, você falou no sentido da atuação do 

professor, do cara que dá aula no médio, na pós-graduação, mas não é só 

isso! Tem relação com o uso coletivo dos espaços da instituição, e também 

que o curso X não tem mais importância que o curso Y, e nem que o curso 

do nível tal tenha mais importância que o outro curso. A verticalização não 

tem em lugar nenhum do mundo! Isso não existe! A Instituição... todas têm 

uma valoração muito grande e aí é complicado! 

O Gestor 2, ao ampliar o sentido do termo ―verticalização‖, se apoia no texto da Lei n. 

11.892/2008, apontando que, além de promover a integração e a ―verticalização‖ entre a 

educação básica, a educação profissional e a educação superior, nos IFs deve existir a 

otimização da infraestrutura física dos campi, dos quadros de pessoal e dos recursos de gestão 

(BRASIL, 2008a). Entretanto, o Gestor indicou que, na prática, essa integração não existia, 
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pois os espaços na Instituição são delimitados, tanto em termos materiais quanto simbólicos: 

algumas falas relataram que cursos e áreas de conhecimento parecem ter mais importância 

que outros, reservando seus domínios físicos de acordo com a relevância de cada área. Esses 

aspectos se refletem nos recursos humanos e financeiros, na infraestrutura física, e no fato de 

que ministrar aulas para a graduação, para a pós-graduação e para determinados cursos, que 

representam a tradição da Instituição ou com nível de ensino considerado de maior 

complexidade, são aspectos que remetem a um olhar diferenciado para destinar a estes grupos 

certos privilégios. O Gestor 2 afirmou que essa tentativa de pareamento das ações e do 

tratamento institucional, que seriam o cerne da ―verticalização‖, não acontecia porque essas 

valorações são inerentes à essência das instituições. 

Ao falar sobre a ―verticalização‖, o Gestor 4 reconhece a necessidade de refletir 

coletivamente sobre essa temática e ao dar ênfase à sua experiência pedagógica com diversos 

níveis e modalidades de ensino. Com esta perspectiva, o Gestor aponta as possíveis 

fragilidades envolvidas no processo: 

A gente precisava rever, e esse é um assunto que não se fala! Eu nunca vi 

esse assunto ser falado... um encontro pra gente avaliar o que deu certo e o 

que não deu, seja pra gente melhorar o que não deu e fazer dar, mas ninguém 

fala! Eu, particularmente, me incomoda quando dou aula de disciplinas 

muito parecidas na graduação e no técnico! Eu acho isso extremamente 

complicado! A minha cabeça sair de um lado pro outro é muito complicado! 

E a gente tem alguns professores que têm um perfil maior para determinada 

área e, de repente, se veem constrangidos de ter que atuar em todos os 

níveis. Isso é um assunto complicadíssimo! 

O comentário do Gestor 4 descreveu algumas dificuldades que os professores podem 

ter ao assumirem turmas de níveis distintos, mas com componentes curriculares muito 

próximos, além de ratificar a questão do perfil docente como parâmetro fundamental para 

potencializar o trabalho. Ao concluir o comentário, o Gestor 4 trouxe outros apontamentos 

sobre a prática pedagógica no PROEJA: 

O MEC tinha que nos ajudar, porque se o MEC pede pra um bando de 

doutor preparar uma aula pra esse pessoal, o que vai sair? Eu não sei! Eu 

tenho medo do que vai sair! Acho que nós precisávamos conversar melhor 

com o MEC, alguém pra nos ajudar, porque nós não sabemos fazer 

PROEJA! E se nós não acreditarmos que a gente não sabe fazer o PROEJA, 

a gente vai continuar fazendo esse PROEJA! E quem paga o pato não sou 

eu, é o aluno que acaba não sendo assistido como deveria ser! 

A questão central é que a gente recebe alunos muito mais fracos do que 

qualquer acadêmico que pensou o PROEJA imaginou que isso acontecesse! 

Eu tenho alunos que não sabem enviar um e-mail, por mais que o professor 

sente do lado! A gente tem uma formação prévia do fundamental tão ruim, 
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que de ver essas pessoas que ficaram à margem da educação por muito 

tempo, às vezes a gente se pergunta se é possível! 

No primeiro comentário o Gestor 4 mencionou que o Ministério da Educação (MEC) 

se afastou da obrigação de auxiliar os IFs com propostas para qualificar os docentes na 

atuação com o PROEJA, apesar de ter regulamentado a ―verticalização‖. Como complemento, 

o Gestor ratificou as dificuldades da prática docente com o Programa, ao enfatizar que ―nós 

não sabemos fazer PROEJA‖, incluindo nessa fala que os estudantes seriam os maiores 

prejudicados com essa situação. Porém, sua explanação omitiu que no início da implantação 

do Programa houve incentivos financeiros e técnicos adicionais para a pesquisa, para a 

formação de professores e até mesmo para eventos sobre PROEJA. Estas ações deveriam ser 

continuadas na medida em que as Instituições apresentassem propostas de valorização do 

Programa, inserindo-as no planejamento orçamentário anual, e inclusas nas ações futuras, até 

que o PROEJA se estabelecesse como política pública, aspecto que na maioria dos IFs 

aconteceu de forma tímida ou não aconteceu. 

Na segunda afirmação, o Gestor 4 ressaltou as lacunas existentes na formação dos 

discentes que chegaram aos IFs para estudar nos cursos PROEJA, além da insegurança gerada 

pelas impossibilidades de realização de um trabalho adequado, devido às defasagens dos 

estudantes. Essa afirmação mostra o recorrente discurso de avaliar determinados discentes 

com base em modelos anteriores de conteúdos e de formação, porque quase sempre adotam-se 

currículos padronizados, sem atentar para as necessidades e saberes de cada grupo. A partir 

desses comentários, refleti que o PROEJA, criado para inovar na integração ensino médio e 

educação profissional, ainda carece de estudos que avaliem as propostas construídas; o quanto 

elas se aproximam dos modelos existentes e se conseguem avançar, produzindo de fato um 

currículo novo, próprio para sujeitos jovens e adultos cuja história de vida e trabalho agrega-

se como parte fundamental a essa matriz curricular de formação sistematizada. Inserido nesse 

contexto, recorro aos apontamentos de Castelano e Pessanha (2016, p. 224), no qual as 

autoras apontam que um dos caminhos para a educação de qualidade é a existência de 

professores e gestores "mais comprometidos com a realidade e a história de vida de seus 

alunos da EJA, que acreditem que todos eles sejam capazes de aprender‖. 

5.2 BOLSAS E AUXÍLIOS: LIMITES E POSSIBILIDADES PARA A PERMANÊNCIA 

Dos 188 estudantes que se encontravam matriculados do 1º ao 6º período e do 1º ao 3º 

ano dos cursos PROEJA do IFRJ no 1º semestre de 2016, 155 responderam os questionários 

aplicados durante a pesquisa de campo, o que correspondeu a 82% dos discentes. O perfil das 
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respostas revelou que 51% desses estudantes tinham idade entre 30 e 59 anos e 6% 

declararam ter 60 anos ou mais, enquanto 30% estavam na faixa entre 18 e 24 anos. Quanto 

ao gênero, 53% se declararam homens, com a predominância de 42% da cor parda. Também 

houve um percentual de 56% que afirmaram ser solteiros; 52% declararam ter filhos e outros 

53% apontaram que exerciam alguma atividade remunerada. 

Ao serem perguntados sobre quais seriam os motivos que mais contribuíam para a 

permanência no curso, as respostas de 7% dos estudantes apontaram para a assistência 

estudantil, com os programas de bolsas e auxílios. Na percepção de 26% de professores, 

quando questionados sobre quais seriam os motivos que mais contribuíam para a permanência 

dos estudantes, as respostas indicavam que bolsas e auxílios existentes eram responsáveis pela 

permanência dos discentes. 

Mediante esses resultados e à diferença apresentada entre as percepções de estudantes 

e de professores, passei a refletir sobre qual seria a efetiva relevância da assistência estudantil 

para garantir a permanência discente no IFRJ, já que professores consideravam em 26% os 

programas fundamentais, enquanto para os próprios estudantes a importância era amenizada, 

com percentuais de 7%. Para melhor compreender os efeitos desses auxílios e bolsas, 

sistematizei algumas informações que exponho em seguida. 

A assistência estudantil pode ser entendida como um conjunto de estratégias de 

suporte ao ensino, com vista à permanência e investimento no processo de formação dos 

estudantes. O marco legal definidor dessas ações é o Decreto n. 7.234/2010, que instituiu o 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) (BRASIL, 2010). O Decreto, na 

concepção adotada por esta pesquisa, foi determinado por um grupo de interesses, inseridos 

no governo Lula (mandato 2007-2010), dos mais diversos âmbitos, especialidades e escalas, 

que envolveu relações de poder e conhecimento nos contextos de influência e da produção de 

textos (BALL, BOWE, GOLD, 1992). Ao refletir sobre o contexto da prática, observei que o 

Decreto também definiu que cabe à Instituição estabelecer critérios de seleção dos discentes 

beneficiados, além de orientar que devem ser atendidos, prioritariamente, estudantes oriundos 

da rede pública de educação básica, ou com renda familiar de até um salário mínimo e meio. 

De posse dessas informações, verifiquei qual a origem dos discentes dos cursos 

PROEJA do IFRJ quanto à esfera em que cursou o ensino fundamental, constatando que 65% 

declarou ter estudado somente em escola pública. Quanto à renda familiar, os questionários 

me mostraram que 51% dos estudantes declarava renda familiar de até um salário mínimo, 

aspecto que também os enquadrava como público prioritário da assistência estudantil. Para 

atender a realidade desses estudantes, foram criados no IFRJ: a Diretoria Rede de Assistência 
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Estudantil (DIRAE), setor responsável pela execução da política de assistência estudantil; e o 

Regulamento de Assistência Estudantil (RAE), documento que estabelece finalidades, 

princípios, objetivos e critérios da assistência estudantil na Instituição. 

Embora o texto do Decreto que regulamentou o PNAES faça menção na maioria de 

seus artigos apenas à educação superior, o Artigo 4º aponta que o PNAES abrange os 

Institutos Federais, respeitando suas especificidades, áreas estratégicas de ensino, pesquisa e 

extensão e aquelas que atendam as necessidades identificadas em seu corpo discente. 

(BRASIL, 2010). 

O RAE do IFRJ estabeleceu que a assistência estudantil da Instituição deveria se 

materializar por meio de programas de auxílio e de bolsas, propostos sob a forma de editais de 

seleção, para os quais os discentes deveriam se inscrever e concorrer. O auxílio tem a 

finalidade de subsidiar despesas relacionadas às necessidades básicas dos discentes, como 

alimentação, transporte, moradia e outras, não existindo a necessidade do exercício de 

atividades acadêmicas ou laborais por parte do estudante. A bolsa, diferentemente, é oferecida 

ao discente em contrapartida à execução de atividades em programas que, para além da 

permanência, visam favorecer o êxito estudantil pela inter-relação com o ensino, a pesquisa e 

a extensão. 

Entre os programas de auxílio existentes no IFRJ, percebi a relevância do Programa de 

Auxílio Permanência (PAE), que tem como estratégia desenvolver ações que favoreçam a 

permanência dos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Os estudantes, 

de acordo com a demanda apresentada por eles no período de inscrição, podem ser inseridos 

em uma ou mais das seguintes modalidades de auxílios: transporte, moradia, alimentação e 

material didático, recebendo valores de R$100,00 a R$300,00, que variam conforme a 

situação específica comprovada pelo discente e os recursos orçamentários disponíveis. 

O PAE também prevê o acompanhamento social dos estudantes, já que o público a 

quem são propostos os recursos se encontra em situação de vulnerabilidade. Outro programa 

citado nas entrevistas e grupos focais foi o Auxílio PROEJA, destinado a custear parte das 

despesas com alimentação e transporte dos estudantes regularmente matriculados nos cursos 

PROEJA. Esse auxílio é concedido sem análise socioeconômica, tendo como critério para o 

recebimento do auxílio apenas a frequência dos discentes. Os recursos do Auxílio PROEJA, 

que destina o valor mensal de R$100,00 a cada discente, devem estar previstos no orçamento 

das instituições que ofertam o Programa, conforme determinação do Decreto n. 5.840/2006 

(BRASIL, 2006). 
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De acordo com o Regulamento de Assistência Estudantil (RAE), os programas de 

bolsas são instrumentos de melhoria do ensino-aprendizagem, desenvolvidos por meio de 

práticas e experiências pedagógicas que visem a: fortalecer a articulação entre teoria e prática; 

aprofundar a integração curricular; e promover a cooperação mútua entre discentes e docentes 

(BRASIL, 2011). Entre os programas de bolsas existentes no IFRJ, os citados pelos gestores e 

estudantes durante a pesquisa de campo foram: Programa de Bolsas de Monitoria; Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT); e Programa 

Institucional de Bolsas de Incentivo às Atividades de Extensão (PIBIEX). Esses programas 

têm carga horária semanal e remuneração mensal, podendo variar de 8 horas semanais, com 

remuneração de R$100,00, no caso do Programa PIBIC EM; chegando a 20 horas, com 

R$400,00 de remuneração, para o Programa PIBITI Jr. 

Como aspecto fundamental, destaco que o RAE do IFRJ também instituiu que o 

estudante pode acumular auxílios, como o PAE e o Auxílio PROEJA, ou ainda acumular uma 

bolsa (seja de Monitoria, PIBICT ou PIBIEX), com auxílios (PAE e PROEJA). Porém, o 

RAE determina que não seja permitido o acúmulo entre as bolsas de Monitoria, PIBICT, 

PIBIEX ou outras existentes (BRASIL, 2011).  

A partir dos comentários feitos pelos Gestores nas entrevistas, houve diversos tipos de 

percepções e apontamentos sobre esses programas de bolsas e auxílios de assistência 

estudantil no IFRJ. A Gestora 3 afirmou que: 

Assegurar a permanência é investir... a bolsa de permanência, a bolsa que os 

alunos recebem, de R$100,00, motiva alguns alunos a permanecerem. Esse 

aluno tá envolvido em pesquisa, em atividade de extensão. Também é muito 

interessante, porque ele vê um outro lado da instituição que, geralmente, até 

então ele não tinha acesso. Quanto mais inserido e se sentir pertencente 

àquele grupo favorece muito a permanência desse aluno e o êxito dele 

também. 

Na afirmação da Gestora 3 observei o direcionamento de que bolsas e auxílios 

potencializam a permanência dos estudantes, na medida em que dão suporte financeiro para o 

discente frequentara escola e ter condições de se dedicar aos estudos estudar. Entretanto, o 

comentário da Gestora 3 também vislumbrou a permanência pelo viés da participação nas 

atividades de pesquisa e extensão, que estariam relacionadas ao reconhecimento social dos 

sujeitos pela Instituição e pelos colegas, ratificando os estudos de Honneth (2003) ao destacar 

a importância do ato de continuar não só pela constância dos indivíduos, mas pela 

possibilidade de coexistência com seus pares. 



164 
 

Por outro lado, houve comentários que destacaram um suposto ―mascaramento‖ de 

resultados por parte dos estudantes, visando à continuidade no recebimento de recursos 

financeiros. Ao revelar essas situações, o Gestor 6 destacou que alguns discentes estariam 

matriculados nos cursos PROEJA somente para receber o Auxílio PROEJA e o PAE.  

Tem alunos nossos que até, infelizmente, ficam apenas pelo auxílio que 

recebe, a gente percebe que eles fazem o mínimo para manter esse auxílio, 

às vezes dá a impressão de que até se sabotam na aprovação, só para 

continuar recebendo aquele auxílio! Alguns relatos passam por aí, relatos 

informais! 

Independentemente da existência ou não de casos como os relatados pelo Gestor 6, 

ressalto que este tipo de discurso apresenta um viés que, entre outras coisas, caminhou na 

direção de isentar a Instituição de responsabilidades relacionadas à organização e execução 

dos programas, pois em nenhum momento da entrevista o Gestor evidenciou possíveis falhas 

cometidas pelo IFRJ nesse processo. Pelo contrário, o dirigente apresenta como foco os 

estudantes, atribuindo a esses sujeitos a responsabilidade por atos de índole duvidosa. A fala 

do Gestor 6 se relaciona com os apontamentos de Castelano e Pessanha (2016) que, ao 

tratarem das dificuldades para a permanência, destacaram docentes e gestores que 

responsabilizam os estudantes pelo fracasso escolar ou por possíveis limitações na 

aprendizagem. As autoras também ressaltaram que este professores e dirigentes 

desconsideram que estes percalços podem estar associados ao fato de que a prática 

pedagógica, ao não contribuir para a transformação dos sujeitos, enfraquece o sentido da 

permanência para um grupo que já vem de trajetórias descontínuas e de fracasso escolar. Ao 

organizar grupos focais com estudantes do campus em que o Gestor 6 trabalha, e depois 

também em outros campi, percebi alguns relatos que ressaltavam a importância do recurso 

para a permanência dos discentes, denunciando, entretanto, falhas no pagamento do PAE, do 

Auxílio PROEJA e de outros programas. O Discente 5 assim afirmou: 

Ajudam e ao mesmo tempo fazem com que o estudante abandone o curso! 

Porque algumas vezes esse benefício, ele atrasa e atrasa muito! Então, 

alguns estudantes abandonam o curso! Esse recurso não cai, e é a única fonte 

que o cara tem para se alimentar! Esse Programa tinha que ser um pouco 

mais organizado! Alguns alunos entram única e exclusivamente na 

dependência desses recursos! Então, quando ele atrasa, o aluno já começa a 

tomar outro caminho, e acaba abandonando o curso! 

Como complemento à fala do Discente 3 ressalto que, ao longo da pesquisa de campo, 

alguns gestores e estudantes também destacaram os atrasos no pagamento dos recursos desses 

Programas, assim como dificuldades no recebimento do cartão de gratuidade nos transportes 
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públicos, entre outras questões, e que esses aspectos tinham impacto negativo na frequência e 

na permanência dos estudantes.  

No sentido de visualizar se existiam atividades de pesquisa e extensão nos cursos 

PROEJA do IFRJ, e qual o impacto desses programas na permanência dos discentes, esse 

tema foi abordado com gestores e estudantes. Ao participar do grupo focal de um campus 

específico, a Discente, 18, após comentar sobre a importância do PAE, destacou a ausência 

das atividades de pesquisa e extensão nessa unidade, ressaltando uma possível discriminação 

com o curso PROEJA:  

O PAE, ele ajuda muito, mas uma das reclamações, uma das coisas que eu 

mais corri atrás, questionei e questiono até hoje, é o seguinte: os outros 

cursos, todo mundo tem extensão, todo mundo faz feira disso, feira daquilo, 

feira de campo, feira de não sei o que! O PROEJA, ele é discriminado, ele 

não tem extensão pra nada, ele nunca vai ter uma bolsa dessas! A gente aqui 

não tem esse direito, o nosso direito aqui é muito mal o PAE, e esses 

R$100,00 aí que o governo dá pra gente e mais nada! 

Eu fui a várias reuniões, por exemplo, reuniões que eram feitas aqui 

mensalmente, com uns professores daqui, com o pessoal de outro campus! 

Lá eles arrumaram um monte de solução pra isso! Lá tem extensão! Teve 

aluno que veio aqui dar curso pra gente! Aqui não tem aluno com bolsa de 

extensão e pesquisa, não tem isso! 

Os comentários da Discente 18 revelaram algumas características presentes nas falas 

dos demais estudantes dos cursos PROEJA do IFRJ: a discriminação; as diferenças entre os 

campi; a ausência de acesso aos programas de bolsas de pesquisa e extensão, entre outras 

questões. Tendo por meta conhecer as percepções dos diferentes sujeitos, o tema de 

programas de auxílios e bolsas e o seu possível impacto na permanência escolar no IFRJ foi 

apresentado aos gestores dos campi. Ao refletir sobre essa temática, o Gestor 14 afirmou que: 

Existe também aquela parcela de alunos que permanece no curso por questão 

de bolsa de auxílio financeiro. Tem a bolsa do PAE e a bolsa do próprio 

PROEJA também, que é mais um incentivo para que alguns continuem no 

curso. Também temos alunos monitores! Alunos de extensão são raríssimos 

e de iniciação científica nenhum! Projeto de pesquisa, nenhum que eu saiba! 

Ao ser questionado sobre os Programas, o Gestor 14 ratificou a importância do PAE, 

do Auxílio PROEJA e dos monitores, além de confirmar a escassez ou mesmo a inexistência 

de estudantes bolsistas de pesquisa e de extensão no campus, confirmando a fala da Discente 

18, que estuda na mesma unidade em que o Gestor 14 trabalha. Outro aspecto presente na fala 

desse Gestor, mas que também surgiu nos comentários de outros dirigentes, foi o Programa de 

Monitoria. No IFRJ existe a monitoria acadêmica, na qual o estudante auxilia os professores 

nas atividades em sala de aula, laboratório ou mesmo como reforço escolar em horários 
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alternativos, e existe outro tipo de monitoria, na qual o estudante realiza tarefas semelhantes 

às de um técnico administrativo, nos diversos setores da instituição. A respeito desse último 

modelo de monitoria, o Gestor 2 declarou que: 

Eu sou contra colocar o aluno do PROEJA pra trabalhar na biblioteca, por 

exemplo! Isso pra mim é exploração de trabalho! Eu sou contra! Não sei se 

você tem no seu campus casos assim, em que o aluno do PROEJA é monitor 

da biblioteca! Biblioteca tem que ter servidor trabalhando! Ah, mas é uma 

forma de ter bolsa pra ele! Mas ele tem que ter bolsa de qualquer jeito! Uma 

bolsa que a contrapartida seja única e exclusivamente a frequência do aluno! 

O cara tem que estar frequentando! Eu não associo com isso o rendimento, 

eu associo com a frequência! 

A fala do Gestor 2 ratificou questões internas que remetem à precarização da 

Instituição, na qual estudantes cumprem atividades que deveriam ser realizadas por 

funcionários. O exemplo apontado pelo Gestor pode ser estendido a outros setores que, por 

realizarem tarefas que não necessitam de formação específica, têm nos monitores a 

possibilidade de atender a demanda, permitindo aos estudantes do PROEJA e de outros cursos 

o acúmulo de proventos dos Programas de auxílio com a bolsa de monitoria. Entretanto, 

apesar de em alguns casos esta possibilidade representar experiências enriquecedoras para os 

discentes, também pode se transformar em situações constrangedoras, como as relatadas por 

gestores e discentes, quando o campus impede a renovação da bolsa de monitoria para 

estudantes reprovados. Este foi um dos aspectos em que a perda da bolsa representou um 

duplo impacto para os discentes, já que houve a reprovação seguida da perda da bolsa e, nesse 

caso, tanto uma quanto outra poderiam desmotivar os estudantes, com consequências 

negativas na permanência desses sujeitos. 

Como aspecto complementar, destaquei que, da mesma forma que no PAE, também 

foram relatados casos de atrasos no pagamento das bolsas de pesquisa e extensão. Sobre essa 

questão, a Discente 21 destacou: 

Quem entra já sabe que o dinheiro vai demorar! Ele vai vir, mas vai 

demorar! Tem que ter paciência! Mas é a oportunidade que a gente tem de 

vencer os obstáculos, de a gente se superar, né? Isso é fantástico! É claro que 

dinheiro ajuda, é um estímulo! A colega aí, ela tá num projeto de extensão! 

Eu estou num outro projeto também, que eu gosto, e eu não quero sair! 

Nunca passou pela minha cabeça isso! Projeto de pesquisa, eu? Aí, de 

repente, isso acontece aqui! Está sendo muito bom a experiência, e caramba! 

Imagina! Trinta e poucos anos depois, fora da escola, eu tenho essa 

oportunidade! Ah, você pode fazer pesquisa! Você pode entrar num projeto 

desses! Olha, isso é muito grande, não é? Eu me sinto assim! 
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A fala da Discente 21, além de destacar o atraso no pagamento das bolsas, também 

ressalta o orgulho de participar de um projeto de pesquisa, mesmo depois de mais de 30 anos 

afastada da escola. As afirmações da Discente se encontram em consonância com os 

apontamentos de Carmo (2010), que destacou a teoria do reconhecimento social como matriz 

capaz de explicar os efeitos dessas oportunidades renovadas na vida das pessoas. Pode ser 

identificado na fala da Discente 21, o que representa socialmente para ela o fato de estar 

participando de um projeto como este. Trata-se de um posicionamento contrário às propostas 

que enfatizam a economia e o poder como núcleos motivadores da ação humana, como visto 

no relato do Gestor 6, que apontou o ―mascaramento‖ dos resultados como estratégia para 

continuar recebendo os recursos. Assim, observa-se que as abordagens as quais valorizam a 

integração do ensino, pesquisa e extensão para os estudantes do PROEJA caminham na 

direção da perspectiva do direito, concebendo a EJA como desafio da construção coletiva, no 

dizer de Mileto (2009), envolvendo estudantes, gestores e professores num projeto que 

potencializa a permanência e o êxito dos discentes. 

Ao comentar sobre a possível atuação dos discentes dos cursos PROEJA em projetos 

de pesquisa e extensão, o Gestor 2 ressaltou o escasso tempo disponível que os sujeitos 

trabalhadores teriam para se dedicar a essas atividades. Sobre o tema, o Gestor 2 afirmou: 

O aluno que faz pesquisa, se ele estuda de manhã, ele vai fazer pesquisa de 

tarde ou de noite! O cara que estuda de noite e trabalha durante o dia faz 

pesquisa quando? Isso quer dizer então que nunca vai ter aluno do PROEJA 

na pesquisa ou na extensão? Pode ter, mas, provavelmente, vai ser o aluno 

que tem tempo pra isso! 

O Gestor 2 destacou o pouco tempo disponível dos estudantes PROEJA para a 

participação em atividades de pesquisa e extensão, quase sempre trabalhadores que não 

podem dispensar suas atividades laborais enquanto fazem o curso, mesmo prevendo a 

existência de exceções, com alguns estudantes com horários mais flexíveis ou mesmo maior 

disponibilidade de tempo. Com outro ponto de vista, o Gestor 1 ressaltou as possíveis 

exigências acadêmicas na seleção de bolsistas para participação nesses Programas: 

Acaba o professor escolhendo aquele aluno que ele olha [do modo] mais 

meritocrático possível! Então, os alunos com mais dificuldade, certamente, 

acabam excluídos desse processo. O processo seletivo poderia, dependendo 

da pesquisa ou da extensão, ser mais dirigido pra incluir os alunos do 

PROEJA, mas pelo que eu conheço, pode até ter uma exceção ou outra, mas 

de um modo geral isso não é feito! 

A partir do comentário do Gestor 1, em que o foco é um processo seletivo considerado 

meritocrático para a concessão de bolsas, observei que no próprio Edital para o Processo 
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Seletivo Interno de Discentes para o Programa de Auxílio Permanência IFRJ (BRASIL, 2016) 

existem trechos em que esse tema é abordado. Ao esclarecer sobre a possibilidade do acúmulo 

de auxílios com um programa de bolsa, o Edital expõe: 

O recebimento de Auxílios não impede a participação dos estudantes nos 

demais programas remunerados com bolsas que apoiam a formação 

acadêmica do estudante, como monitoria, iniciação científica, PIBID, PET e 

outros programas internos cuja seleção seja realizada com base em critérios 

meritórios. 

Ao final deste trecho do documento, apresenta-se um esclarecimento quanto aos 

critérios, que também pode ser compreendido como pré-requisito para os programas citados 

(monitoria, iniciação científica, PIBID, PET e outros): que os estudantes sejam selecionados 

com base em ―critérios meritórios‖. Este aspecto induz a reflexões sobre por que demarcar 

esses critérios no documento, e se a cultura escolar do IFRJ superestima essa forma de 

seleção como a mais adequada para determinados programas de bolsas. 

Nos grupos focais, os estudantes dos cursos PROEJA que participaram de programas 

de bolsas de extensão e pesquisa também relataram suas percepções sobre esta experiência. A 

Discente 10, ao falar da sua apresentação na Jornada Científica do IFRJ, deixou o seguinte 

relato: 

Semana passada eu fui na JIT apresentar um trabalho, que foi um trabalho de 

pesquisa! Aí, eu fui, né! Se colocasse um pandeiro na minha mão eu ia 

tocando pagode daqui até lá embaixo, de tanto que eu tremia! Porque os 

avaliadores... né? Aí eu falei: seja o que Deus quiser! Nossa! Eu não tinha 

noção que eu estava sabendo tanto! Porque a gente vai, no decorrer do dia, 

vai aprendendo as coisas, e a gente não tem noção que a gente aprende tanto! 

Aí eu fui falando! De repente, eu pensei: nossa eu sei tudo isso? [...] Eu 

estou tendo essa oportunidade, meus colegas não têm, e isso é assim..., é um 

pouco chato! Eu gostaria que eles tivessem também! 

A fala da Discente 10 ressaltou a importância de participar em um projeto de pesquisa, 

o nervosismo da apresentação, a satisfação com os resultados materializados na percepção de 

que sua apresentação revelava o quanto tinha aprendido durante o processo de vivência nas 

atividades da bolsa. Porém, o comentário demonstra sua preocupação por não ver estendida a 

oportunidade a outros colegas, que também deveriam participar e aprender em projetos 

similares. Deste modo, concordo com Castelano e Pessanha (2016, p. 242), quando afirmam 

que o retorno e a permanência na escola significam para esses sujeitos ―um projeto de vida 

que se constrói e permanece como desejo e crença de que a instituição possa contribuir para 

melhorar a sua vida pessoal e profissional‖. A Discente 10 assim completou sua fala: 
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Depois, chegaram dois avaliadores e a minha coordenadora estava lá! Eles 

falaram: "vocês já patentearam o trabalho de vocês?" Aí eu: "que é esse 

negócio aí de patentear?" Ela me explicou rapidamente, eu falei: ―caraca, eu 

não acredito!" É muito gratificante! 

Nesse comentário da Discente 10 percebi o reconhecimento social apontado por 

Carmo (2010), que afirma ser a busca por este reconhecimento o que potencializa a 

permanência, remetendo a um passado no qual não fora sequer permitida sua existência, e que 

agora atravessa o presente, vislumbrando a dignidade historicamente negada a esses sujeitos. 

5.3 DISCRIMINAÇÃO, DESINTERESSE E FALTA DE RECONHECIMENTO: DIFICULDADES 

PARA A PERMANÊNCIA 

Apesar do escopo principal desse trabalho ter como objeto os fatores que favorecem a 

permanência dos estudantes no PROEJA do IFRJ, no decorrer da pesquisa de campo surgiram 

alguns tópicos que evidenciaram dificuldades para a permanência dos discentes. A 

identificação desses empecilhos se deu na interpretação dos questionários aplicados, como 

revela a Figura 21, retratando a visão de professores sobre o PROEJA no IFRJ: 

 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 21: Como você avalia o tratamento dado ao PROEJA pelo IFRJ? 

Como se observa na Figura 21, 41% dos professores revelaram que ―a importância 

dada ao PROEJA é menor que os outros cursos‖, e 13% destacaram que a ―a discriminação 

com o PROEJA acontece sempre‖. Ao somar estes percentuais constatei que 54% dos 

docentes tinham a percepção de que ocorriam situações de discriminação com relação ao 

PROEJA no Instituto. Para os estudantes, 31% revelaram que ―a importância dada ao 

PROEJA é menor que os outros cursos‖, e 9% destacaram que a ―a discriminação com o 

PROEJA acontece sempre‖. Diante desse quadro, constatei que 40% dos discentes percebiam 

que existia casos de discriminação com o Programa, uma porcentagem que embora menor do 
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que a de professores, me levou a aprofundar essas questões durante as entrevistas e grupos 

focais. 

Selecionei, para este relatório de pesquisa, aqueles relatos que me pareceram mais 

relevantes para exemplificar a situação de discriminação e desinteresse: a interrupção da 

oferta do curso PROEJA no IFRJ – campus Arraial do Cabo; as razões da oferta vespertina do 

Programa no campus Nilópolis por oito anos; além dos casos de discriminação relatados por 

gestores e estudantes ao longo da pesquisa. 

5.3.1 O PROEJA em Arraial do Cabo 

Durante o percurso da investigação, entre os diversos eventos sobre educação de 

jovens e adultos de que participei, houve um de maior relevância nas minhas anotações. Foi o 

I Congresso Nacional de Programas Educativos para Jovens, Adultos e Idosos (CONPEJA), 

organizado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) e realizado em Campos 

dos Goytacazes, Rio de Janeiro, em maio de 2015. 

Um dos aspectos que destaquei nesse evento teve origem no trabalho apresentado por 

Barros (2015), um docente do IFRJ – campus Arraial do Cabo, que defendia de maneira 

explícita o encerramento do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (MSI) 

– PROEJA, ofertado por esta unidade. Assisti à comunicação oral do docente no evento e, 

posteriormente, tive acesso à publicação do artigo referente à apresentação. Como este tema 

tinha relação direta com a temática da minha pesquisa, e o curso em questão teve oferta 

interrompida ainda no ano de 2015, período anterior à realização de meu trabalho de campo, 

decidi abordar a situação do curso PROEJA desse campus nas entrevistas com os gestores. 

Assim, cabem aqui algumas considerações sobre a interrupção do curso, os comentários dos 

gestores sobre o ocorrido e a própria fala de Barros (2015), que afirmava representar o 

posicionamento dos professores desse campus do IFRJ. 

Inicialmente, apresento algumas citações de Barros (2015, p. 350) que sugerem o 

encerramento do curso, além de defender esse posicionamento com a desqualificação do 

Programa: 

[...] apontou-se para a possibilidade de encerramento do curso PROEJA no 

IFRJ campus Arraial do Cabo, uma vez que a própria viabilidade do curso e 

seus resultados como política pública e social são negativos, limitados e 

deficientes. 

Ao ler o artigo de Barros (2015), também percebi o preconceito, a negação e o 

desprestígio em relação ao Programa, principalmente quando o autor se refere ao PROEJA em 
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alguns trechos, tratando-o como ―Programa do governo‖, não reconhecendo se tratar de um 

curso ofertado pelo próprio IFRJ, no qual os discentes estão regularmente matriculados como 

em qualquer outro curso. Ao realizar diversos questionamentos sobre o Programa, Barros 

(2015, p. 354) indaga: 

Será que o PROEJA no IFRJ campus Arraial do Cabo possui uma demanda 

constante para a viabilização do curso? Valia a pena manter um curso como 

ele? A insistência em manter um Programa do governo é o melhor a fazer? A 

comunidade atendida pelo IFRJ campus Arraial do Cabo realmente deseja tal 

curso? Qual a visão dos docentes que atuam no PROEJA do IFRJ campus 

Arraial do Cabo?  

As perguntas de Barros (2015)  poderiam ser respondidas por ele próprio, se estivesse 

efetivamente empenhado em observar criticamente o que ofereciam, o que faziam e como o 

faziam. O autor não discute que as escolhas são do próprio IFRJ, e não de alguma 

"orientação" fora dele (da política do governo, como ele se refere). 

Ao observar as indagações de Barros (2015), sem reflexões consistentes, fui em busca 

de possíveis respostas para algumas de suas perguntas, relacionando-as com as informações 

obtidas junto aos gestores nas entrevistas. Inicialmente, construí a Figura 22, em que 

apresento as alterações quanto a inscrições, vagas ofertadas, além do número de estudantes 

ingressantes no 1º período do curso: 

 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 22 Processo Seletivo para o PROEJA – campus Arraial do Cabo 

A Figura 22 demonstra em valores absolutos as alterações ocorridas no processo 

seletivo para o Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática/PROEJA, oferecido 

no campus de 2011 até 2015, quando houve a interrupção do curso. Sobre a oferta, o 

Programa teve o ápice de 96 vagas em 2012, momento em que o curso também era oferecido 

à tarde. Em 2015, o campus abriu vagas para o PROEJA somente no 1º semestre, e desde 
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então a oferta foi interrompida. No caso das inscrições, verifiquei que em 2011 e 2012 o 

número de inscritos foi superior às vagas ofertadas, e que a partir desse período a procura foi 

diminuindo. Quanto aos ingressantes, observei que em nenhum momento o total de vagas foi 

preenchido, também decaindo após o ápice de 2012. Como informação complementar, 

construí a Tabela 7, que mostra as matrículas entre 2011 e 2015: 

Tabela 7: Total de matrículas – campus Arraial do Cabo 

campus 

Arraial do Cabo 

2011 2012 2013 2014 2015 

58 108 78 31 10 

Fonte: Elaboração própria 

Quanto ao total de matrículas, a trajetória também se manteve similar, percorrendo um 

caminho que, após culminância em 2012, com 108 estudantes matriculados, declinou até 

resultar em apenas 10 discentes matriculados, não havendo mais entrada de estudantes desde 

o 1º semestre de 2015. As informações apresentadas mostram que, nos anos de 2011 e 2012, 

havia interesse pelo curso na comunidade local, porém, a atratividade foi diminuindo 

gradativamente até que os indicadores de matrícula e permanência atingiram níveis críticos, 

pois ao considerar a oferta de 36 vagas em um curso com seis semestres, a estrutura física 

comportaria, pelo menos, 216 estudantes. Entretanto, baseado em Gomes, Juvêncio e Branco 

(2016), ratifico que uma instituição de ensino tem que ser mais do que quatro paredes, é 

necessário clima propício para a aprendizagem e para as relações sociais que se estabelecem 

nesses espaços, sem as quais todo o processo, incluindo a permanência dos estudantes, fica 

comprometido. Nesse sentido, tentei entender quais os motivos que delinearam os 

movimentos de recusa em permanecer e da baixa procura pelo PROEJA em Arraial do Cabo. 

Sobre a demanda, busquei em fontes do Censo Escolar/INEP
35

 alguns dados que 

representassem em valores absolutos as matrículas de EJA no município de Arraial do Cabo 

nas redes pública (municipal, estadual e federal) e privada. Assim, identifiquei o quantitativo 

do público jovem e adulto de ensino fundamental, que em potencial, poderia dar continuidade 

aos estudos no IFRJ, além do número de matrículas no ensino médio na modalidade. Os 

dados obtidos apresentaram a seguinte realidade: 

                                                           
35

 Disponível em <http://portal.inep.gov.br/censo-escolar>. Acesso em 6 dez. 2016.  

http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
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Fonte: Elaboração própria 

Figura 23: Matrículas em EJA no ensino fundamental (EF) 

e no ensino médio (EM) em Arraial do Cabo 

Na Figura 23 destaquei a evolução histórica do quantitativo de estudantes do ensino 

fundamental (EF) EJA - presencial e semipresencial - tanto em unidades privadas quanto 

públicas. No caso da EJA EF presencial, verifiquei que no período entre 2011 e 2015 houve 

decréscimo gradativo para ingresso nessa modalidade, iniciando com 517 e terminando com 

403 ao final do período. Para a EJA EF semipresencial o movimento foi de aumento 

constante, iniciando o período com 387 matrículas em 2011 e finalizando em 2015 com 532. 

A partir desses resultados é relevante confirmar que existia um quantitativo de público 

potencial para o curso PROEJA do IFRJ – campus Arraial do Cabo, apenas entre os que 

voltaram à escola, sem avaliar os que não cursaram o EM regularmente e que não retornaram 

aos estudos em qualquer modalidade. Pode-se inferir que os dados disponíveis — tanto de 

matrículas nas redes, quanto os populacionais com o corte na escolarização — servem pouco 

ou quase nada para o planejamento das ofertas de matrículas na Instituição, nem na política 

municipal, que não organiza sua oferta considerando a totalidade da demanda potencial dos 

munícipes. 

Ao observar as matrículas na EJA ensino médio (EM) presencial, verifiquei que estas 

tiveram crescimento gradativo entre 2011 e 2014, aumentando de 111 para 183, com pequeno 

decréscimo em 2015, diminuindo para 175 matrículas. No caso da EJA ensino médio (EM) 

semipresencial, percebi o crescimento das matrículas para esse curso em todo o período 

apresentado, com aumento de 612 em 2011 para 815 em 2015. Esses resultados mostraram 

que, apesar da maior procura pela oferta semipresencial, ainda existia um público com 
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interesse por cursos presenciais, como no caso do PROEJA de Arraial do Cabo. Entretanto, 

observei também que, embora houvesse essa demanda, parecia não haver atratividade pelo 

curso PROEJA ofertado pelo IFRJ. Apesar de a demanda existir, Barros (2015, p. 361) 

defendeu que: 

[...] a melhor opção realmente seria o encerramento de suas atividades e 

abertura de cursos mais adequados aos anseios da comunidade e dos 

docentes (grifo do autor), [...] devido ao baixíssimo interesse local e, até 

mesmo, pelo número de alunos matriculados diminuir semestre a 

semestre (grifo do autor), entendeu-se que o próprio curso não é viável e 

eficaz como uma política pública e social. 

No comentário de Barros (2015) ressaltei os trechos em que o autor defendeu a 

―abertura de cursos mais adequados aos anseios da comunidade e dos docentes‖ e que 

percebeu o ―número de alunos matriculados diminuir semestre a semestre‖. O primeiro 

destaque se deve às reflexões que fiz por entender que a comunidade local foi/deveria ser 

consultada por meio de audiência púbica no período de implantação do campus e do curso. A 

partir desse desdobramento, questiono: estaria o curso oferecido respondendo a 

necessidades/desejos da população local? Quem decidiu a natureza dos cursos? Com base em 

que critérios? Também quanto à diminuição de alunos, o aspecto que destaco é o fato de em 

nenhum momento ter sido colocada a responsabilidade/participação do IFRJ nesse processo, 

considerando que houve períodos em que o ingresso aconteceu, mas a permanência dos 

discentes continuava decrescendo gradativamente, conforme apresentado na Tabela 7. 

No período de realização da coleta de dados da presente pesquisa, o curso PROEJA 

em Arraial do Cabo já havia interrompido a oferta há cerca de dois semestres, e o evento 

CONPEJA, no qual eu presenciei a apresentação do professor que defendia o encerramento, 

também já havia ocorrido mais de um ano antes da concessão das entrevistas. Desse modo, foi 

possível apresentar aos gestores alguns elementos que ajudariam a delinear, ainda que 

superficialmente, o porquê da interrupção da oferta de vagas desse curso. Sobre o tema, o 

Gestor 2, que atuou como pró-reitor no IFRJ, afirmou: 

O fato é esse eles queriam interromper o curso pra poder ofertar outros, só 

que sem base nenhuma. Mas enquanto eu estive lá eles não me apresentaram 

razões que justificassem que o curso acabasse. Eles batiam o pé dizendo que 

a população de Arraial do Cabo não queria fazer! Aí falei: ‖então me 

mostra!‖. Eu ainda dei o caminho: "quem são os principais alunos que 

procurariam esse curso?‖ Naturalmente os que fizeram educação de jovens e 

adultos no ensino fundamental. Existem quatro, cinco, no máximo seis 

escolas [de EJA] em Arraial do Cabo, ou seja, era muito fácil ir lá nas 

escolas, entrar em cada uma delas e perguntar: ―você tá interessado? Tá 

interessado?‖ E nunca se fez! Eles tinham o objetivo de acabar com o curso, 
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eles falaram pra mim, só que eu exigi: "tem ata disso aí pra encerrar o 

curso?‖ ―Prove que não há alunos interessados!‖ 

A partir desse relato, foi possível entender sobre a situação do curso PROEJA do 

campus Arraial do Cabo, pois em uma unidade em que o docente produz um trabalho 

acadêmico para apresentar em evento externo, sugerindo o encerramento do curso e 

afirmando que os resultados são ―negativos, limitados e deficientes‖, há que se pensar sobre a 

situação do curso no campus e de como vêm atuando os interesses de professores em 

detrimento do interesse público. Como desdobramento desse caso, reflito sobre as reais 

possibilidades de potencializar a permanência dos estudantes num ambiente escolar marcado 

por essas disputas, em oposição às condições necessárias para garantir o reconhecimento 

social dos sujeitos, aspecto indispensável para a permanência dos estudantes da EJA, segundo 

destacou Carmo (2010). 

Como aspecto completar, as entrevistas apontaram que a direção da unidade também 

pediu a interrupção ou mesmo o encerramento do PROEJA em Arraial do Cabo, mesmo 

havendo público em potencial para o curso, de acordo com os dados da Figura 23, já 

apresentada. Que política, portanto, pode sobreviver com um ambiente tão desfavorável a ela 

no contexto da prática? O Gestor 1, ao comentar sobre o tema, descreveu que a solicitação de 

extinção do curso foi levada à pró-reitoria, sugerindo que o pedido se dava por desejo de 

alguns grupos: 

O campus Arraial do Cabo, quando nós assumimos a pró-reitoria, tinha uma 

demanda do encerramento do curso e essa demanda, ficou claro que já tava 

vindo anteriormente, e que a pró-reitora anterior negava e não abria pra 

discussão. E pelo que eles nos passaram, foi pedido um estudo pra ver a 

questão da viabilidade do PROEJA. Logo que nós assumimos fomos 

procurados pela equipe do campus e eles trouxeram um estudo, onde eles 

fizeram um mapeamento em que avaliavam que não tinha demanda pro 

PROEJA, em função de ter criado um CEJA do lado. Nós fomos a Arraial 

pra conversar e pra discutir sobre a questão do PROEJA. Fomos visitar o 

CEJA. Realmente os alunos estudavam por módulos, uma facilidade muito 

maior. Num primeiro momento nós negamos a demanda deles, mas abrimos 

um processo de discussão. Fizemos um acordo que o campus iria estudar 

alternativas de outra oferta pro público do PROEJA. Havia também a 

história de uma pós-graduação, um curso médio-técnico ou um curso 

concomitante, com um público mais parecido, mais próximo do público do 

PROEJA. 

Na fala do Gestor 1 é possível identificar, em comparação ao relatado pelo Gestor 2, 

que foram abertas negociações no sentido de discutir as razões ou argumentos que 

sustentassem a necessidade de interrupção ou encerramento do curso PROEJA em Arraial do 
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Cabo. Na entrevista, o Gestor 1 também destacou que, em visita ao campus, dialogou com os 

professores este relato apresentou uma fala bastante significativa:: 

Na conversa que a gente teve, eu ouvi de um professor do campus, que era 

defensor do PROEJA, dizer: "olha, os alunos foram expulsos daqui!" Já era 

difícil, porque muitos professores se recusavam a dar aula no PROEJA, 

cobravam demais, reprovavam muito os alunos. Aí, juntando toda a questão 

do rechaço que os alunos sofriam do corpo docente, com o fato de você ter 

do lado uma instituição, num processo muito mais simples [o CEJA], o 

campus tava minguando, tinha quatro turmas com um, dois alunos. Eles 

estavam querendo mudar porque estava muito grave, uma falta de técnico 

administrativo muito grande pra funcionar nos três turnos, então eles tinham 

o desejo de acabar com o turno da noite e o campus funcionar só no horário 

diurno. E aí o curso PROEJA era um problema. 

No comentário do Gestor 1 destaquei o trecho feito a partir da fala de um professor, 

que resumiu a situação do curso PROEJA desse campus: "os alunos foram expulsos daqui!". 

Essa observação retratou um conjunto de acontecimentos, ações e omissões que culminaram 

na interrupção do curso, ratificando a fala de Lima (2016), ao afirmar que existem formas 

sutis em que a escola aposta no fracasso dos sujeitos da EJA. Entretanto, o Gestor 1 também 

relatou que houve a solicitação, por parte da pró-reitoria, de um estudo mais aprofundado que 

justificasse efetivamente a possível interrupção do curso, o que não fora apresentado ao setor 

até o momento da escrita desse texto. Após a interrupção do PROEJA, um curso de 

Especialização foi criado no campus Arraial do Cabo, e que efetivamente não se relaciona 

nem supre as demandas do público jovem e adulto trabalhador. Sobre o pedido do estudo de 

viabilidade, o Gestor 1 descreveu o histórico dessa situação: 

Nós pedimos que fizessem um estudo mais aprofundado pra gente discutir. 

Essa substituição teria de ser aprovada no conselho acadêmico de ensino 

médio-técnico. O primeiro semestre passou, eles me pediram uma 

prorrogação desse prazo, nós interrompemos a oferta e o segundo semestre 

ficou sem abertura. Aí a gente saiu da pró-reitoria, mas nós já estávamos 

cobrando deles: "olha, se vocês não trouxerem o que prometeram nós vamos 

reabrir a oferta, porque suspendeu, mas e aí?‖. O nosso diálogo iria 

continuar, inclusive ficou parado no conselho acadêmico, e foi quando a 

gente saiu. Então, teoricamente, a oferta estava suspensa temporariamente 

pra gente continuar discutindo, mas foi no momento que a gente saiu da pró-

reitoria. 

Nas políticas públicas, o que se observa é que os contextos da prática — nesse caso os 

mandatos dos eleitos — acabam por influenciar a continuidade das políticas formuladas e 

implantadas, porque matérias como a apresentada somem de pauta nas agendas de gestores e 

de coletivos decisórios, usando as mudanças de mandato como subterfúgios para que grupos 

de interesse possam garantir a hegemonia de suas posições. Como complemento destaco que 
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o caso do PROEJA em Arraial do Cabo apresentou questões relacionadas ao fato de que, 

aparentemente, o Programa foi implantado sem um estudo de demandas adequado, necessário 

para evidenciar em que curso a comunidade local estaria interessada ou mesmo que área de 

conhecimento era mais viável para oferta. Ao refletir sobre essa situação, relembro a fala do 

Gestor 2 sobre o período de implantação do Programa nos campi recém-inaugurados, ao 

afirmar que a opção por cursos de manutenção e suporte em informática ocorreu porque havia 

―uma matriz curricular e uma lógica de trabalho‖ já estabelecidos, aspectos que teriam 

determinado a escolha. No entanto, essa opção pode ter sido um dos fatores que também 

contribuíram para a interrupção do PROEJA em Arraial do Cabo, no ano de 2015. 

5.3.2 O PROEJA em Nilópolis e outros discursos de discriminação 

No intuito de analisar o perfil dos estudantes do PROEJA do IFRJ ao longo dos anos, 

busquei informações em trabalhos sobre a Instituição, encontrando em Gouveia (2011) a 

informação de que o campus Nilópolis teria como característica a idade dos discentes, em que 

a maioria se enquadrava no perfil jovem, além de destacar a oferta de curso no turno da tarde. 

Sobre essas questões, Gouveia (2011, p. 46) afirmou: 

É claro que precisamos considerar a especificidade do campus Nilópolis e 

sua incidência sobre o conjunto analisado, onde cerca de 80% de seus 

discentes se incluem neste segmento [jovem], principalmente porque a oferta 

de seu curso se dá em horário vespertino, o que não contempla o perfil de 

jovem e adulto trabalhador sem vacância para este turno. 

A partir dessa situação relatada, verifiquei que a oferta do curso no turno da tarde, 

alterada para a noite no ano de 2014, seria uma circunstância a ser abordado nas entrevistas e 

grupos focais de forma significativa, por ter impacto tanto no acesso quanto na permanência 

dos estudantes. Entre os discentes, o oferecimento do curso PROEJA nesse horário foi 

considerado um fator que dificultou a permanência escolar. Este aspecto tem relevância, 

especialmente porque os estudantes que participaram do grupo focal ingressaram no curso 

quando este ainda era de oferta vespertina. Sobre esse tema, a Discente 18 comentou:  

Quando nós entramos aqui, o curso ele era num horário muito ruim, ele era à 

tarde. Então, assim, eu entendia ter aquela evasão, muita gente saía porque ia 

trabalhar, e aí abandonava o curso mesmo! A gente começamos na 

capacidade certa, 35 alunos! No final, só tínhamos 4 alunos! A maioria saiu, 

mas eu acredito que saiu por causa do horário. 

Esse tema também foi abordado com os gestores nas entrevistas, e pelas respostas 

obtidas observei a falta de reconhecimento do curso por parte da Instituição, notadamente dos 
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gestores locais, aspecto que impactava diretamente no acesso e na permanência, pois um 

curso voltado para o público da modalidade EJA ter como único horário disponível o turno da 

tarde parecia desconsiderar as características dos jovens e adultos trabalhadores e suas 

realidades de vida. O Gestor 2, que trabalhara na Reitoria do IFRJ, apresentou as seguintes 

informações sobre a oferta vespertina do curso PROEJA no IFRJ campus Nilópolis: 

A gente lutou muito na pró-reitoria pra esse curso ir pra noite, lutou muito! 

Mas a pró-reitoria não manda nada, você sabe disso! Na realidade, a gente 

lutou com a direção! A direção não queria! Todo mundo mentia dizendo que 

não tinha sala! Mentira! Não queria! Queria usar o espaço pra cursos mais 

nobres! A direção nunca deixou! Eu tive vários embates com eles! Nunca fui 

de brigar, não, eu fui de discutir! Mas eu não podia passar por cima deles e 

dar uma ordem! 

A denúncia contida na fala do Gestor 2, sobre a disputa de horário de oferta 

intermediada pela Reitoria, face ao que trazia de impossibilidade de atendimento à demanda, 

ratifica, conforme também destacou Gouveia (2011), as contradições existentes no IFRJ desde 

o período de implantação do Programa, além de representar mais um impedimento para o 

acesso e permanência dos sujeitos. O Gestor 4, que atuava como docente no PROEJA, ao 

comentar sobre a questão ressaltou esse fato, corroborando a fala do Gestor 2: 

O nosso PROEJA era oferecido de tarde! Não faz o menor sentido o 

PROEJA ser oferecido de tarde! O argumento que era dado é que não tinha 

sala à noite! Aí eu assumi esse cargo e num primeiro momento eu fiz uma 

conta simples! Tinha sala de noite! Se você fizesse a conta tinha! Eu não 

construí nenhuma sala! É que realmente o PROEJA não é algo que ocupa 

um espaço político importante! 

Ao analisar a fala do Gestor 4 em comparação ao discurso do Gestor 2, percebi que 

este último ressaltou o fato de que o curso não deveria ser ofertado à tarde, devido à 

especificidade do público da EJA, além de evidenciar a falta de reconhecimento do Programa, 

materializada na situação de que, embora houvesse salas de aula suficientes para a mudança 

de turno, os gestores ―preferiam usar os espaços para cursos mais nobres‖. Esse tipo de 

posicionamento das direções locais também foi enfatizado pelo Gestor 4, no trecho em que 

este destacou que ―o PROEJA não é algo que ocupa um espaço político importante‖, 

ratificando então a condição frágil do Programa no IFRJ. 

Do mesmo modo, a fala dos estudantes também ressaltou a existência de 

discriminação com o PROEJA, tanto por parte de professores como de discentes de outros 

cursos. No comentário da Discente 4 houve relatos que apontaram para as seguintes situações: 
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Os professores que normalmente conversam com os alunos da EJA, ou falam 

pelo menos às vezes até um bom dia, um boa tarde, são os professores que 

dão aula pra EJA! A gente passa por outros professores que nem olham pra 

nossa cara e, assim, a gente vê que o tratamento é diferente! A gente sente 

isso na pele! Isso também tinha que acabar! E fala assim: "ah, o Instituto 

abraçou vocês". Mas abraçou de que forma? Aonde todos têm tudo e a EJA 

não tem nada? 

Acho que foi semana passada, assim, abriu um curso aqui, eu gosto de fazer 

esses cursinhos... aí sentei numa mesa, só que eu estava de jaleco, porque eu 

também ia ficar no laboratório depois. Aí veio uma mulher assim, quase da 

minha idade, sentou. Aí ela olhou assim pro jaleco, levantou da mesa e 

sentou na mesa do lado. Aí ela falou assim pra mim: "ah eu nem me importo 

com esse negócio de tirar foto, nem entrevista, porque eu já fui entrevistada 

uma vez, eu sou da graduação, eu já fui entrevistada! Me perguntaram como 

é que é, da minha idade, voltar a estudar, ainda mais fazer uma faculdade!" 

Não tem nada não! Mas ela tava me discriminando! Ela fez questão de frisar: 

"eu sou da graduação!" Ela saiu da mesa porque eu estava com o jaleco, 

porque quando a gente tá assim, de uniforme e jaleco na nossa idade, já sabe 

que a gente é do MSI [curso técnico em manutenção e suporte em 

informática]. 

Os relatos da Discente 4, ainda que tratem de situações corriqueiras e de cunho 

subjetivo, descreveram a sensação de discriminação que pode ter origem em casos concretos 

de preconceito, potencializados para cada vez mais forjar ambientes inadequados a jovens e 

adultos. Como contraponto a esses exemplos, destaco que Lima (2016) ressaltou que 

permanecer nas instituições educacionais não pode ser a soma de violência e passividades, 

devendo ser a porta para externar novas significações, perspectivas e sentidos inovadores. Em 

outro comentário, a Discente 20 descreveu uma situação de subestimação relacionada aos 

estudantes do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (MSI): 

Eu já trabalhei aqui como monitora, e nos primeiros dias eu tava conhecendo 

os professores e tal, e nisso eles me perguntaram: "você é de que curso?" Ou 

era de Química ou outro curso técnico, não tinha MSI nesse meio, não tinha 

pra eles! "Ah, eu sou do MSI..." "Do MSI", eles perguntaram: "você tá em 

qual período?" Respondi: "eu tô no quarto período". Aí eles: "ah tá, porque 

você tem cara que estudava ... que fazia outro curso!" Então, a gente tem que 

ter cara pra estudar? Mas é aquela coisa né? Perfil de jovem, aparência de 

17, 16 anos. Perguntava se eu tava fazendo faculdade aqui, se eu tava 

fazendo estágio! Mas não, eu tô estudando no MSI! Eu não posso ser do 

MSI, é proibido? É uma coisa, é... triste, né, essas coisas! 

A situação demonstra que os professores não conseguiam reconhecê-la como 

estudante do PROEJA por seu perfil estético, e com aquele perfil não se enquadrava no de 

alguém vindo do Programa, pois se tratava de uma jovem com aparência típica de sua idade, o 

que não condizia com estereótipos firmados sobre quem são os alunos do PROEJA. Ao tratar 

sobre discriminação contra o Programa, o Gestor 2 ressaltou: 
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Tem isso sim, eles têm razão quando dizem que se dá pouca importância e, 

às vezes, é importância formal! O curso foi criado em 2006, e em 2011 ainda 

não tinha laboratório! Cinco anos depois! Depois de muita pressão a direção 

falou: "tudo bem!" Porque na mesma época deu um laboratório de pesquisa 

para a pós-graduação que estava começando! Ele deu uma sala para a pós-

graduação logo no início e pro PROEJA anos depois! Isso tem valoração? 

Tem valoração, sim senhor! 

Teve um professor que falou assim: "esse curso PROEJA não serve pra 

nada, pô! Bota ele na Reitoria!" Aí eu olhei no olho dele e falei: você pode 

escrever isso formalmente e assinar? Ele não falou mais nada! Mas ele falou 

isso pra mim, ironicamente, porque ele sabia que eu lutava pelo curso! 

Na percepção do Gestor 2 a discriminação existe e ultrapassa as percepções de cunho 

subjetivo, sendo algo visível e constante no cotidiano da Instituição, desde o fato de negar ao 

curso recursos e infraestrutura física até outros aspectos mais invisíveis que atacam e afetam 

diretamente os sujeitos estudantes. Como exemplo, o Gestor compara o tratamento de 

demandas do PROEJA e de um curso de pós-graduação, ratificando o desinteresse 

institucional no atendimento às necessidades do Programa. Em outro comentário, percebi a 

postura desrespeitosa de um professor frente à existência do PROEJA no IFRJ, ressaltando as 

oposições enfrentadas ao longo da trajetória do Programa na Instituição. O Gestor 2 

complementou: 

Apoio institucional havia, só que era pouco! Mas não havia das direções! Eu 

perguntava: "pô, você é contra isso?" Eles respondiam: "não, não sou contra, 

é que eu vou dar a sala para o...." [...] A direção me disse várias vezes: "eu 

vou dar a sala!" Aí no fim arrumou a metade de um banheiro! Eu falei assim: 

"é simbólico? O curso é uma m..., dá um banheiro pra ele!" Aí ele: "não, que 

é isso?" Então é, sim, eles têm total razão! Tanto do ponto de vista da 

ambientação dos professores e em outros também! É verdade sim, mesmo 

institucionalmente! 

O comentário do Gestor 2 confirmou a ineficiência ou, mesmo, a carência de uma 

política institucional voltada para o PROEJA no IFRJ, pela ausência de esforços mais intensos 

e necessários para que a infraestrutura dos cursos seja implementada, tanto por parte das 

direções locais quanto da reitoria. Essa lacuna também foi apontada pelos estudantes, que 

ratificaram a fala do Gestor 2. Mediante as situações corriqueiras de descaso, o Discente 15, 

apesar de revelar seu descontentamento, se mostrou disposto a enfrentar essas barreiras, 

destacando:  

Eu supero isso aí, eu não sinto! Não adianta a pessoa me discriminar que eu 

vou superar, vou ignorar isso aí! Mas que há discriminação há! E muita, 

entendeu? 
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O Discente 15 ressaltou a discriminação, mas também exaltou o desejo de superação 

das dificuldades, que o incentivaram à permanência e possível conclusão do curso, 

caracterizando que qualquer forma de desrespeito pode tornar-se um impulso ou motivação 

para a luta por reconhecimento social, já que a tensão provocada pelo sofrimento pode ser 

dissolvida pelo sujeito na medida em que este reencontra uma possibilidade de ação ativa, em 

contraposição à ação passiva sofrida no momento da discriminação (HONNETH, 2003). 

Entretanto, em alguns casos, a sensação de discriminação é percebida de forma tão clara que 

causa impacto nos diversos sujeitos envolvidos com o PROEJA. Ao falar sobre a 

discriminação com o Programa, o Gestor 4 fez a seguinte comparação: 

A minha percepção é que o PROEJA chega no IFRJ como o filho bastardo 

que eu tenho que receber porque a justiça determina que eu tenho que dar 

pensão ou que criar! [...] O PROEJA entrou na rede federal como o filho 

pobre, isso não é qualquer coisa, isso é uma variável importante! Então eu 

acho que nós temos que ser mais ativos, em chamar o MEC pra gente 

discutir melhor o Programa. 

O comentário do Gestor 4 suscitou reflexões sobre a questão da obrigatoriedade da 

oferta do Programa por parte das instituições federais, materializada pelo Decreto n. 

5.840/2006, que regulamentou o PROEJA, mas também remete ao ambiente escolar, ao 

tratamento que o Programa recebe por parte do IFRJ, além da necessidade de dialogar com as 

instâncias superiores, principalmente com o Ministério da Educação (MEC). Este órgão — o 

MEC — identifica-se como arena essencial dos contextos da influência e da produção de 

textos relacionados ao Programa, pois foi o lugar em que a política foi formulada e os 

discursos sobre o PROEJA construídos em nível macro. Nesse caso, diversos aspectos estão 

incluídos no possível diálogo com essas instâncias: como as práticas pedagógicas são 

pensadas e praticadas; que valor tem o PROEJA para o MEC e para o IFRJ, o que inclui 

gestão local e Reitoria; que relações, tratamento e ambientação acontecem entre estudantes 

dos diferentes cursos, todos alunos de uma mesma instituição de ensino/formação. A Gestora 

13 fez um depoimento que traduziu a sensação de diversos gestores, estudantes e docentes, 

sobre a questão do PROEJA no IFRJ: 

Muitas coisas que acontecem institucionalmente são tratadas como se alguns 

cursos não tivessem tanta relevância. E isso teria que ser construído não pela 

unidade, mas pela Instituição. Eu acho que muitos servidores que fazem 

parte da transição de CEFET-Química para IFRJ não acompanharam o 

processo e acabam achando que alguns cursos são mais importantes que 

outros. Isso tem tentado ser desconstruído, mas ainda é pouco. 
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A Gestora 13 ressaltou algumas questões presentes nas falas dos diversos sujeitos da 

pesquisa, como a ausência de política institucional; a desvalorização do curso; além da 

presença de mentalidades conservadoras, que se materializam em ações que remetem ao 

passado do CEFET-Química, sugerindo a imposição de condições desfavoráveis aos cursos 

ou grupos que não são de áreas afins à Química. O comentário da Gestora 13 remeteu ao 

conceito de código, estabelecido por Bernstein (1998), que se resume ao conjunto de 

princípios, de aquisição subjetiva, que regulam as interações comunicativas em instâncias 

oficiais ou mesmo nas unidades locais, conferindo legitimidade e relevância aos significados 

propostos pelos sujeitos envolvidos no processo. Esse aspecto está diretamente relacionado à 

construção social dos saberes e fazeres nas escolas, caracterizando a recontextualização 

existente nesses espaços (BERNSTEIN, 1998). Outro comentário, emitido pelo Gestor 1, 

descreveu de maneira detalhada sua percepção sobre o PROEJA no IFRJ: 

A sensação que se tem é que há uma discriminação, um preconceito, que o 

PROEJA é muito fácil de descartar, e aquela lógica de professor, de que esse 

aluno não deveria estar aqui porque somos uma instituição de excelência! O 

IFRJ é uma instituição que é perpassada pelo discurso da excelência! Então, 

esse discurso da excelência, pra muitos assim... os alunos do PROEJA são 

alunos que não poderiam estar numa instituição de excelência, porque eles 

não retratam essa excelência! Então, seria pra alguns um desperdício de 

tempo, de recursos! Eles não querem efetivamente saber do PROEJA! 

O Gestor 1 em seu comentário ratificou a percepção de que existe discriminação 

contra o PROEJA no IFRJ, ressaltando o fato de que esses cursos não representariam a 

Instituição como ―centro de excelência‖, devido ao perfil dos discentes, que não retratam o 

―aluno ideal‖, historicamente inserido desde as antigas Escolas Técnicas Federais. Ao 

concluir, o Gestor 1 ressaltou que ―eles não querem efetivamente saber do PROEJA‖, 

referindo-se aos gestores e professores que mantêm uma concepção elitista e conservadora 

que ainda permeia as instituições federais. Este trecho ratificou a fala de Paiva (2016, p. 123), 

ao destacar que os estudantes, ―cansados dos reiterados fracassos, das multirrepetências, [...] e 

humilhações‖ são condenados pelas escolas ―que não os acolhem como iguais‖. Outras falas 

que confirmaram a questão do preconceito e da falta de reconhecimento com o PROEJA 

vieram dos Gestores 12 e 4: 

Eu acho que não é legal criar: "ah, você está com complexo de 

inferioridade!" Não! É o último em tudo! Ah, tem o MSI, tem o PROEJA, 

tem o pessoal da EJA, tudo é último! Formação de horário é o último, tudo! 

Então, a gente já vê que é um posicionamento que tem que mudar! (Gestora 

12) 



183 
 

É um conjunto de fatores, desde a desimportância política dele, mas 

fundamentalmente, porque nós professores não somos preparados e não nos 

sentimos preparados! Tentando resumir: nós fazemos muito mal feito, não 

temos interesse e a Instituição não leva isso a sério! (Gestor 4) 

Além de ratificar a sensação de discriminação, a Gestora 12 apresentou exemplos no 

qual esse preconceito se materializou, ressaltando por último a necessidade de mudança dessa 

situação. No caso do Gestor 4, o comentário resumiu diversos aspectos que incidiriam sobre o 

PROEJA, como falta de reconhecimento institucional, professores despreparados para atuar 

com o Programa e a ausência de planejamento para a mudança desse quadro, representada 

pela fala ―a instituição não leva isso a sério‖. Esses exemplos caracterizaram a 

recontextualização por meio do controle simbólico existente nos campi que ofertam PROEJA, 

o que para Bernstein (1996) se resume ao fato de que as interações entre os sujeitos vão sendo 

estreitadas de maneira que, desse processo, resulta a distribuição de poder entre os diferentes 

grupos, pelo direito de impor socialmente suas construções. 

5.4 MOTIVAÇÕES E ESTRATÉGIAS DOS ESTUDANTES E DA INSTITUIÇÃO 

No período em que foram aplicados questionários aos estudantes, estabeleci o 

propósito de saber os motivos que mais contribuíram para a permanência desses sujeitos, já 

que os resultados dessa pergunta me ajudariam a esboçar as questões que seriam abordadas 

posteriormente nas entrevistas e grupos focais. Com este intuito construí a Figura 24, que 

expôs os seguintes resultados: 

 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 24: Que motivos mais contribuem para sua permanência no curso? 

Na Figura 24 observei que as respostas com maior incidência entre os estudantes 

foram ―a perspectiva de conseguir um diploma de curso técnico‖, com 20% e ―o fato de 

estudar numa instituição federal, como o IFRJ‖, com 19%, além do ―estímulo dos 
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professores‖, com 18% e ―incentivo de amigos e familiares‖, com 15%. Essas respostas 

demonstraram que as metas de grande parte dos discentes dos cursos PROEJA estão 

relacionadas à realização pessoal e às possibilidades profissionais que estes cursos podem 

proporcionar a esses sujeitos, e o reconhecimento social que obter a certificação de uma 

instituição federal poderia representar. Também destaquei, nesses resultados, em consonância 

com a fala de Carmo (2010), que permanecer traz o sentido de coexistir, de existir e conviver 

com seus pares. Por isso, as respostas que incluem o estímulo dos professores, dos amigos e 

familiares, da vida em uma instituição como o IFRJ podem ser indicadores de como se 

constitui a permanência, especialmente quando se observa que auxílios materiais são 

apontados em 6º e 7º lugar na ordem de importância para esses estudantes, ainda que se saiba 

o que condições financeiras podem significar na vida de todos eles. De posse desses dados e 

das perspectivas expostas nas entrevistas e grupos focais, passei então a comparar as respostas 

dos questionários a esses aspectos contidos nas falas apresentadas pelos gestores e estudantes. 

Ao relatar um trabalho de pesquisa, a Gestora 12 destacou: 

Eu já pesquisei, já fiz uma entrevista com quatro alunos de uma turma que 

começou com trinta e dois em 2010, e em dezembro de 2013 e se formou 

com quatro alunos, e eles me disseram que à medida que eles conseguiam 

passar de um período para o outro, eles viam que o tempo estava mais perto, 

eles acabavam dando aquele fôlego, um apoiava o outro e isso ficou muito 

nítido nas quatro entrevistas que eu fiz! Quando há um isolamento ou 

quando um aluno não consegue se inserir no grupo, não fazem elos, é mais 

fácil de ir embora! Então, assim, uma vontade grande de ter o curso técnico, 

de ter o diploma, de ver que está ficando cada vez mais perto... e a união 

entre eles! Quando eles se unem, eles conseguem mais! 

O comentário da Gestora 12 faz alusão à importância do relacionamento e do apoio 

mútuo entre os estudantes como aspecto fundamental para a permanência dos discentes, o que 

remete os estudos de Mileto (2009) que nomeia seu trabalho a partir da importância dessas 

relações interpessoais. Em "No mesmo barco, dando força, um ajuda o outro a não desistir", o 

autor enfatiza o impacto que essa reciprocidade tem como ferramenta para que esses sujeitos 

se identifiquem como pertencentes ao mesmo grupo, e em decorrência desse fato possam se 

ajudar. A Gestora também ressaltou que os discentes tinham o desejo de concluir o curso, 

obtendo assim uma formação profissional que permitisse a eles maior reconhecimento social e 

possibilidades econômicas. Este tópico se relaciona com a fala de Carmo (2010), que destaca 

ser a permanência parte do reconhecimento obtido nesse processo de retorno à escola, o que 

implica na experiência de visualizar a si nos outros, e assim se motivar com situações de 

cunho intersubjetivo, numa relação com vários sujeitos simultaneamente. Entre os estudantes, 
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também observei o discurso que remeteu à importância da socialização e da união do grupo, 

conforme aponta a fala do Discente 14:  

Nós fazemos parte de uma turma que quando um tá com uma dificuldade, 

um ajuda o outro, independente de um estar com muito problema e o outro 

também! Sempre tem um que dá força, diz: "vamos tentar, vamos sentar pra 

fazer, vamos se ajudar!" Tem que estar sempre dando força! 

Outros gestores destacaram a parte técnica dos cursos como motivo relevante para a 

permanência, ressaltando que, além do currículo de base comum e desses componentes 

curriculares técnicos, existem formações complementares que incentivam os estudantes a 

permanecerem. Com esse foco, a Gestora 11 destacou o seguinte aspecto: 

As formações que a gente tem aqui, que dá o certificado em paralelo para o 

aluno: a certificação da Cisco
36

, agora a gente está dando a certificação da 

Microsoft! São certificações difíceis de serem adquiridas no mercado, por 

serem caras! 

A motivação ressaltada pela Gestora 11 mencionou formações complementares, 

destinadas aos estudantes do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, 

ofertado nos campi Rio de Janeiro, Nilópolis e Duque de Caxias, e que foi interrompido no 

campus Arraial do Cabo. Esses cursos são resultados de parcerias e convênios que o IFRJ 

estabeleceu com as corporações citadas (Cisco e Microsoft), permitindo que os estudantes, 

sem custos adicionais, possam aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos no curso, obtendo 

ainda uma certificação adicional, ou seja, uma formação específica dada por aquela empresa. 

O exemplo citado ratificou as indicações de Gomes, Juvêncio e Branco (2016), ao destacarem 

que a busca pela educação na vida adulta talvez se explique pela procura em torno de um 

aprendizado que integre os anseios pessoais dos sujeitos, e permita a aplicabilidade dos 

conhecimentos obtidos no mundo do trabalho. 

Algumas falas também enfatizaram a determinação, força de vontade e dedicação 

como aspectos relevantes para a permanência dos estudantes, na medida em que 

representaram o diferencial entre aqueles que desistiram e outros que, apesar de todas as 

dificuldades, irão concluir o curso. Sobre esse tema, o Discente 11 e a Gestora 7 afirmaram: 

Se você não tiver força de vontade e não tiver um pingo de dedicação, você 

não vai conseguir concluir o curso e não vai conseguir fazer nada! Se você 

não tiver aquela perseverança ali, não adianta , porque todo mundo aqui tem 

                                                           
36 Cisco Systems é uma companhia multinacional, com sede nos Estados Unidos, na qual a atividade principal é 

o oferecimento de produtos e serviços na parte de segurança de redes de computadores. A empresa também 

possui uma série de certificações profissionais, ministrando cursos em diversas universidades e instituições de 

ensino. Informações disponíveis em <http://www.cisco.com> Acesso em 11 jan. 2017. 

http://www.cisco.com/
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um problema! As duas aqui têm filho, eles têm problemas, no caso com 

família, doenças! Todo mundo tem problema! Mas a gente também tem que 

dar oportunidade pro estudo, que é muito importante, porque sem estudo não 

tem nada! (Discente 11) 

Vontade de concluir o ensino médio, a vontade de chegar até o fim, mesmo 

que não seja só pelo ensino médio! Que seja pela formação profissional, mas 

eles querem chegar até o fim, eles querem! É como se isso aqui 

representasse um sonho e o sonho maior é que eles conseguissem chegar até 

o fim, não basta eles terem conseguido esse acesso! Também tem a 

determinação de poder ter uma profissão, isso pra eles é muito importante! 

(Gestora 7) 

Os comentários do Discente 11 e da Gestora 7 destacaram os possíveis empecilhos 

existentes ao longo do curso, mas também a vontade de concluir como algo fundamental para 

motivar a permanência, além de vislumbrar a valorização do estudo como algo perdido em 

momento anterior da vida e que, posteriormente, surgiu mais forte diante da possibilidade de 

estudar no IFRJ. Na fala da Discente 15, observei consonância com os comentários 

apresentados e o destaque para outros aspectos presentes no conceito de permanência 

simbólica (REIS, 2009), do qual ressalto o reconhecimento social do sujeito: 

Eu acho que estudar aqui, no Instituto Federal, quando cheguei aqui, eu 

fiquei encantada pelo Instituto! Eu nunca liguei se me recriminam ou não, o 

que eu queria era concluir o meu curso! Concluir o curso era tudo, o mais 

importante! Não me interessava o resto, só que eu sempre procurei lutar por 

melhoria pro meu curso! O Instituto é muito bom, estar aqui dentro é como 

se eu estivesse... eu posso classificar assim: uma escola do primeiro mundo! 

Realmente, o Instituto é sensacional! 

Outro aspecto destacado pelos gestores no tocante a estratégias institucionais 

realizadas para contribuir na permanência dos estudantes foram as atividades que ocorrem no 

início dos semestres letivos, os chamados acolhimentos. Ao descrever como vêm acontecendo 

essas atividades, a Gestora 13 destacou: 

Há dois períodos são feitos acolhimentos no campus para todos os cursos. E 

a gente tenta fazer um acolhimento voltado pro curso PROEJA. Eu peço a 

um pesquisador, a um professor de uma outra instituição vir aqui e dar uma 

palestra motivacional aos alunos, apresento alguns depoimentos de alunos já 

formados que estão na faculdade ou estão em grandes empresas, tudo 

tentando atingir o lado motivacional dos alunos! A gente tenta sempre fazer 

isso junto com um lanche, todo mundo junto, todas as turmas ao mesmo 

tempo, não só o primeiro período, pra que eles também passem as suas 

experiências! Os alunos veteranos tentando sempre motivar pra que ele 

chegue aqui e permaneça. 

Ao falarem do acolhimento, percebi que alguns gestores apresentaram estratégias que 

uniam ações de cunho mais técnico e outras mais gerais, como atividades culturais e 

esportivas. Assim, a palestra de um professor especialista ou mesmo de ex-alunos que 
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conseguiram concluir o curso são apresentadas aos recém-chegados, visando que o 

ingressante possa se motivar por esses exemplos. Aspectos complementares, como o lanche e 

o ambiente de socialização proporcionado aos colegas de turma e de curso também 

contribuem para potencializar o acolhimento e, em consequência, o desejo de permanência. O 

comentário da Gestora 7, ao falar da atividade, ratificou esses encaminhamentos: 

Essa ação de acolhimento... a gente quer fazer com que o aluno se sinta um 

pouco parte da escola, se sinta realmente inserido, integrado e de certa forma 

proporcionar pra ele o conhecimento, uma visão geral dos setores, a quem 

ele pode recorrer, em que setores ele pode encontrar determinadas 

informações, uma visão geral do curso, a realidade do mercado de trabalho, 

além de atividades mais dinâmicas como apresentações culturais, gincanas, 

projetos esportivos! Essa ação de acolhimento é uma ação muito importante, 

que tem um impacto muito positivo na permanência dos alunos! 

Nas considerações dos estudantes, a importância do acolhimento foi citada, tanto no 

aspecto de ser recebido quanto de acolher outras turmas, conforme as considerações da 

Discente 15: 

Quando nós fomos recepcionados, a turma estava falando sobre o curso e tal, 

e eu tinha acabado de fazer um cursinho aqui, que foi onde eu fiquei sabendo 

do PROEJA! Então eles me deram a palavra e eu falei que eu estava 

estudando aqui, porque aqui eu encontrei excelentes profissionais na área da 

educação, eu tive o prazer de estudar talvez com os melhores de todos!  

A gente tá saindo, mas tem duas turmas aqui que a gente recebeu! Aliás, eu 

achei que a recepção foi muito boa, a recepção foi muito bacana! A gente 

pôde estar dando boas vindas pra eles! E foi muito bom! 

Os comentários da Discente 15, que abarcaram dois momentos distintos, deixaram 

transparecer recordações da chegada à instituição, o momento do acolhimento, o orgulho de 

ter estudado com professores qualificados, assim como a satisfação de receber turmas 

ingressantes e, de certa forma, retribuir o acolhimento que anteriormente lhe foi 

proporcionado. 

As atividades de acolhimento podem caracterizar o que Mileto (2009) identificou 

como ‖tática do abraço‖, que consistia em momentos de aproximação entre discentes de 

diferentes gerações por meio de eventos diversos, causando efeitos bastante positivos, 

inclusive entre os estudantes considerados ―problemáticos‖. Por outro lado, também percebi a 

possibilidade do acolhimento se reduzir a uma atividade formal, visando somente à 

apresentação de setores e pessoas, o que, se não existir envolvimento e socialização entre os 

sujeitos, pode não obter os resultados esperados, como observei nos discursos do Gestor 6: 
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Existe o acolhimento no campus. É feito pela direção de ensino e pela 

direção geral! É lógico que é muita informação, e a gente já tá pensando em 

um material resumido para ser entregue! Nem todos vêm no primeiro dia de 

aula, não tem uma adesão muito grande, mas o acolhimento é feito sim! 

Fazer com que eles tenham um ambiente adequado para ter as aulas tanto 

teóricas quanto práticas! Isso eles têm! Ter professor alocado nas turmas, 

não ter falta de professor! Isso a gente faz! É... fornecer toda a estrutura 

necessária, todo o amparo para que eles possam se sentir acolhidos e se 

reconhecer como parte da instituição de ensino. 

Em comparação aos outros depoimentos que abordaram o tema acolhimento, percebi 

que a primeira fala do Gestor 6 destacou aspectos formais, como a presença das direções e 

apresentação de setores, além de revelar algumas lacunas na atividade, visíveis no trecho ―é 

lógico que é muita informação‖, e ao ressaltar que a atividade ―não tem uma adesão muito 

grande‖. Apesar desses percalços, o gestor fez questão de ratificar que o acolhimento era 

realizado, minimizando esses entraves. Entretanto, os comentários realizados pelo Gestor 6 

também podem sugerir a compreensão de que uma parte das informações não é entendida 

pelos estudantes ou mesmo que a maioria dos discentes não comparece à atividade de 

acolhimento, consequências que enfraqueceriam a efetividade da proposta. 

Na segunda fala visualizei o destaque na estrutura física e de recursos humanos, com a 

confirmação do cumprimento dessas obrigações, materializados nos trechos ―isso a gente 

tem!‖ e ―isso a gente faz!‖ A ênfase apresentada nesses fragmentos suscitaram outras 

reflexões sobre as possíveis lacunas do acolhimento ou da Instituição como um todo, por ficar 

reduzido a informações, sem promover inter-relações entre estudantes veteranos e calouros, 

ou mesmo entre professores e novos estudantes, parecendo apenas um momento burocrático 

de enunciar regras e anunciar procedimentos a serem cumpridos, semelhante a um ―manual‖ 

de como agir na Instituição. A partir desse tipo de postura, comparei os comentários feitos 

pelo Gestor 6 e de outros gestores do campus em que este trabalha, observando algumas 

contradições, como as que apresento a seguir:  

Todos os professores daqui do campus... a maioria deles atua no EJA 

sistematicamente já há pelo menos quatro períodos. [...] O professor, ele já 

tem o entendimento do trabalho diferenciado, tanto pedagogicamente, 

quanto de amparo, assistência ao aluno. Isso é fundamental! Mas a gente tem 

que ter indicadores para a gente ter uma noção de qual o tamanho do 

problema! Que o problema existe! 

Muitas vezes o aluno, e aí talvez mais o aluno da EJA, por ter um monte de 

complexos internalizados nele, acha que não pode incomodar os outros, que 

se for falar com o coordenador, se for falar com o diretor pode estar 

incomodando. (Gestor 6) 

Os professores estão sempre esperando aquele aluno ideal, e sempre 

trabalham as dificuldades do PROEJA como se fossem problemas, não são 

problemas, é um dado! O aluno do PROEJA, ele vem de um fracasso 
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escolar, vem de uma trajetória educacional de descontinuidades, entende? E 

isso não é um problema, isso é um dado e a gente deveria trabalhar em cima 

desse dado! O aluno do PROEJA demanda suportes que muitas vezes a 

Instituição não tem! (Gestora 10) 

O primeiro trecho da fala do Gestor 6 ressaltou que a maioria dos professores desse 

campus atua no PROEJA há quatro períodos, ou seja, dois anos, além de destacar a formação 

continuada dos docentes para trabalhar com a modalidade, tendo por isso condições de 

produzir indicadores que possibilitem identificar os supostos ―problemas‖ do PROEJA. 

No segundo trecho, o Gestor 6 afirmou que o estudante do Programa possui ―um 

monte de complexos internalizados‖, tendo por isso dificuldades de acesso aos coordenadores 

e diretores. Diante dessa fala, percebi um discurso preconceituoso, que apresentou os 

discentes como os principais responsáveis por problemas de comunicação entre gestores e 

estudantes, aspecto que contrastou com as afirmações de outros dirigentes. Dessa forma, 

ratifico que estes posicionamentos induzem a um movimento de ―culpabilização‖ dos 

estudantes, no dizer de Paiva (2016), tornando essa questão individualizada, que transforma 

―vítimas‖ em ―culpados‖ por suas trajetórias descontínuas, num sistema educacional que é 

supostamente para todos. 

Em oposição às afirmações do Gestor 6, o relato da Gestora 10 ressaltou, inicialmente, 

a busca do ―aluno ideal‖, aquele que está sempre pronto a aprender, cujas dúvidas são 

pertinentes, que tem assiduidade, com fluxo escolar contínuo, entre outros atributos. Porém, a 

Gestora 10 ressaltou que o estudante do PROEJA não encarna essa figura, pois possui 

características distintas desse ―aluno ideal‖, destacando também que alguns professores lidam 

com os discentes do Programa como se estes fossem problemas, ignorando assim as 

características específicas da modalidade EJA, a serem consideradas como dados de estudo e 

subsídio ao trabalho. Essa abordagem se encontra em consonância com afirmações de 

Castelano e Pessanha (2016), autoras que apontam o fato de que muitos professores e gestores 

colocam as dificuldades financeiras e situações de cunho familiar como os principais motivos 

para a desistência dos estudantes, aspectos traduzidos no discurso do Gestor 6 como 

―problema‖. As autoras também ratificaram a necessidade de mudança nesse comportamento, 

reafirmando que estas questões devem ser encaradas como dados da realidade. Dessa forma, 

percebo que as Instituições, visando à permanência dos estudantes, caso priorizem as 

dinâmicas culturais, agregando valor ao universo escolar e às experiências de vida do público 

que busca o PROEJA, têm maiores chances de garantir a permanência e o êxito desses 

estudantes. Outra situação abordada pela Gestora 10 foi o fato de que ―o aluno do PROEJA 

demanda suportes que muitas vezes a Instituição não tem‖, o que em nenhum momento surgiu 
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no discurso do Gestor 6, caracterizando omissão ou mesmo desconhecimento das 

necessidades do PROEJA, já que ambos trabalham no mesmo campus. 

Como complemento, verifiquei contradições entre a fala do Gestor 6, ao apontar que 

os estudantes do PROEJA trazem ―um monte de complexos internalizados‖ e do Gestor 4, 

que ao comentar sobre a relação entre direção e discentes, afirmou: 

Historicamente, a gente tem direções de ensino muito burocráticas, que 

lidam com papeladas! Há algum tempo o aluno para falar com a direção de 

ensino aqui, ele tinha que escrever uma carta explicando o que queria falar, 

pra ser aceito ou não! Ou seja, ninguém! Principalmente o aluno que já tem 

dificuldade para escrever! 

Esta fala do Gestor 4 traz à tona as dificuldades que os estudantes enfrentam para ter 

acesso às direções locais em alguns campi, situação omitida pela maioria dos dirigentes em 

seus discursos. 

A partir desses relatos, observo que o Gestor 6, ao dizer que o professor ―tem o 

entendimento do trabalho diferenciado‖ do que deve ser feito com os estudantes do PROEJA, 

apresenta um discurso com alguns aspectos contraditórios. As respostas dos docentes do 

campus em que o Gestor 6 trabalha demonstrou que 27% dos professores dessa unidade, que 

atuam no Programa, o fazem há menos de um ano, o que induz `a existência de imprecisões 

na fala desse Gestor, que diz que a maioria dos docentes desse campus trabalha com PROEJA 

há ―pelo menos quatro períodos‖. Ainda sobre o fato de que os professores dominariam o 

trabalho diferenciado que deveria ser desenvolvido no Programa, construí a Figura 25, que 

representa a formação em EJA dos docentes do campus em que Gestor 6 trabalha. 

 
Fonte Elaboração própria 

Figura 25: Formação com foco em EJA – campus específico 

A resposta dos questionários revelou que 48% dos docentes desse campus que atuam 

no Programa nunca cursaram uma formação em EJA. Assim, relacionei o discurso do Gestor 
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6 às compreensões de Ball (1992), ao afirmar que no contexto da prática, alguns sujeitos não 

assumem uma posição ingênua para interpretar o cotidiano das práticas educacionais e seus 

desdobramentos. Também visualizei em diversos trechos da fala do Gestor a intenção de 

isentar a Instituição de suas responsabilidades em ofertar cursos específicos para os 

professores do PROEJA, omitindo a existência dessa lacuna na formação docente. Deste 

modo, ao apresentar os professores como ―preparados‖ para atuar no Programa e os 

estudantes como dotados de ―um monte de complexos internalizados‖, o gestor ―culpabilizou‖ 

os discentes, isentando os docentes e o IFRJ das responsabilidades por um possível fracasso 

nesse processo. 

Por outro lado, as necessidades do Programa, baseadas na fala de seus sujeitos, 

ratificaram a ausência de recursos humanos qualificados, conforme revelaram os comentários 

da Gestora 10 e da Gestora 12, esta última pertencente ao mesmo campus em que atua o 

Gestor 6: 

Eu sei que parece que é pedir de muito, um orientador educacional, só para o 

PROEJA, mas seria o ideal um orientador educacional que pudesse se 

dedicar, um tempo toda semana, de quinze em quinze dias um encontro com 

a turma, algo assim. (Gestora 10) 

Temos dificuldades de pensar no PROEJA nas suas especificidades, porque 

o PROEJA ele traz um esforço pedagógico enorme e quando eu falo em 

esforço pedagógico, não é só aquela coisa estrita da relação ensino-

aprendizagem, eu tô falando das estratégias de assistência estudantil, tô 

falando de tudo! (Gestora 12) 

A Gestora 10 apontou uma necessidade semelhante ao modelo praticado no início da 

implantação do PROEJA, quando havia um orientador educacional, ou seja, um profissional 

da área da educação com visão diferenciada para as questões do PROEJA, com sensibilidade 

para trabalhar com a modalidade. No caso da Gestora 12, o comentário ratificou e ampliou a 

sugestão dada pela Gestora 10, na medida em que destacou o ―esforço pedagógico‖ necessário 

para se trabalhar com o Programa, ressaltando ainda que essas estratégias deveriam ser 

estendidas aos diversos setores institucionais/sujeitos com os quais o PROEJA se relaciona. A 

Gestora 12 ainda concluiu: 

A gente precisa de uma política institucional que seja diferenciada para a 

EJA, ter uma política séria de acompanhamento do PROEJA, que a gente 

não tá tendo uma política séria, pensar na capacitação desses professores 

para uma abordagem específica de EJA, sabe? Eu acho que nós perdemos 

isso, havia um movimento de iniciativa que foi perdido, precisa resgatar isso 

para que esse estudante permaneça aqui! 
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Ao citar novamente o modelo de acompanhamento pedagógico do período de 

implantação do PROEJA, em que havia uma equipe dedicada a pensar e executar ações para o 

Programa, a Gestora 12 destacou que não estaria acontecendo ―uma política séria‖ para o 

PROEJA no IFRJ, enfatizando ainda que essas ações institucionais teriam impacto positivo 

para a permanência dos estudantes. Com outras considerações, o Discente 5 apresentou 

alguns motivos que o fizeram permanecer: 

Os professores me fizeram permanecer, porque teve um período em que eu 

fui reprovado. Eu achei injustiça na reprovação e ia abandonar o curso, mas 

tive dois professores que, nesse momento, para mim, não foram professores, 

foram amigos! Me incentivaram e deram muita força para permanecer. É 

muito ruim você começar uma caminhada, uma batalha, e desistir no meio 

do caminho. Então, depois do conselho que eles me deram, eu falei: eu vou 

permanecer até o final. 

Falando em família, minha esposa ficou muito feliz por eu ter optado pelo 

curso, meu filho de 12 anos também! Ele fala muito quando eu chego em 

casa: qual foi a aula que o senhor teve hoje? Aí eu explico a ele. [...] Eu tô 

terminando o curso agora, mas depois eu vou tentar ir pra faculdade, eu 

quero fazer Direito. Então pra mim, a vinda pra cá foi excelente, me fez ter 

uma visão diferente da vida, abriu um leque de oportunidade na minha vida. 

O Discente 5 destacou inicialmente a importância dos professores nas relações com os 

estudantes, descrevendo a situação em que uma reprovação o teria motivado a desistir. 

Entretanto, a relação mais próxima com esses dois professores, materializada pelo incentivo à 

permanência, o fez repensar a decisão primeira de abandonar o curso. No comentário 

seguinte, o Discente 5 revelou a importância da família no processo da permanência: a alegria 

da esposa, o interesse do filho em saber que conteúdos estava estudando — aspectos que 

potencializaram o reconhecimento social de retornar à escola e também ser valorizado pela 

família. No trecho em que o estudante afirmou ―vou tentar ir pra faculdade‖, visualizei o 

impulso para um fluxo regular nos estudos a partir desse momento, o que caracteriza a 

dimensão da pós-permanência destacada por Reis (2009), que relacionou possibilidades e/ou 

desejo de continuidade à potencialização da permanência. 

Nesses relatos, percebi a importância de o estudante reconstruir sua trajetória de uma 

maneira distinta de experiências anteriores, já que dessa vez era possível unir incentivo dos 

docentes e apoio da família, o que contribuía para que o discente construísse seu próprio 

conhecimento, ampliando e transformando a sensação de autoestima proporcionada pelo 

retorno à escola. 

Apesar de a permanência ter como foco principal os estudantes, percebi, ao longo 

desse trabalho, o impacto que uma possível mudança de concepção no corpo docente e nos 

gestores também pode impactar na decisão do discente permanecer. Ao conceder a entrevista, 
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visualizei no Gestor 4 dois momentos distintos de sua fala, um mais pragmático e outro com 

mais sensibilidade: 

Tem aquele dilema, eu posso dar um diploma de técnico em informática pra 

alguém que não sabe ligar o computador? Esse diploma não vai ajudar esse 

aluno! É um engano, é um equívoco achar que um diploma vai ajudar um 

aluno de curso técnico! 

Alguém virou pro aluno e falou: "como você fala!" E ele virou e falou uma 

frase que ninguém nunca esqueceu, ele falou: "eu aprendi a falar sendo aluno 

do PROEJA!" Ele disse que era calado, "eu aprendi a falar!" Essa frase diz 

tudo e não precisa mais nada, ou seja, o nosso papel! E aí a gente fica 

pensando assim: passa a ser menos importante você querer ser técnico disso 

ou daquilo! Só esse resgate, esse rapaz, esse aluno já é um homem feito! Só 

esse resgate dessa pessoa pra ele se colocar melhor, falar melhor, conversar 

com o chefe, com o vizinho! Só isso já vale à pena! 

A primeira fala do Gestor 4 destacou o sentido da formação profissional, a 

importância de se construírem práticas pedagógicas que possibilitem a conclusão do curso 

com a qualidade esperada e, nesse sentido, ressalto que essa declaração do Gestor deve se 

transformar em postura a ser adquirida pelos dirigentes e, principalmente, pelos docentes, de 

modo a representar uma orientação permanente: buscar a qualidade em seus diversos planos e 

dimensões (formação dos gestores e dos docentes, acesso, permanência e êxito dos 

estudantes, infraestrutura física e material, entre outros) Na segunda fala, o Gestor 4 

descreveu o trecho de uma reunião em que estavam presentes discentes, docentes e gestores 

na qual, entre diversos assuntos, um se apresentou de maneira mais efetiva no contexto da 

prática: a possibilidade de transformação do estudante mediante sua trajetória no curso 

PROEJA. Nesse caso, observei o reconhecimento do próprio Gestor ao admitir que ―não 

precisa mais nada‖ e que essa mudança seria ―o nosso papel‖, além de, em oposição ao 

discurso anterior, refletir que ―passa a ser menos importante você querer ser técnico disso ou 

daquilo‖. Assim, em concordância com os apontamentos de Lima (2016), ratifiquei o meu 

posicionamento de que, em função do reconhecimento social desses sujeitos, é necessária para 

a permanência a transformação da escola como um todo, e também da percepção de vida dos 

diversos sujeitos envolvidos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa realizada como parte das exigências do curso de Doutorado, teve como 

objetivo principal compreender os fatores que dificultam ou favorecem o acesso e a 

permanência de estudantes jovens e adultos dos cursos do Programa PROEJA no IFRJ. O 

trabalho apresentou como cerne os processos de constituição de políticas públicas, tanto em 

nível macro quanto em nível micro, a partir da compreensão de conjunturas abrangentes de 

formulação de respostas a necessidades das populações a contextos da prática, em que estas 

políticas se efetivam. 

Junto a esse propósito mais amplo, estabeleci desdobramentos, no intuito de 

evidenciar como vem ocorrendo, na prática de um Instituto Federal, o acesso ao PROEJA, 

desde a divulgação dos cursos até as transformações implementadas nos processos seletivos; e 

de que modo poderia caracterizar o perfil dos estudantes, pelo entendimento das motivações 

que levaram esses sujeitos a retornar aos estudos e ingressar nos cursos do Programa. A 

pesquisa também teve como meta verificar impressões e expectativas dos estudantes sobre os 

cursos e sobre a Instituição; conhecer percepções de professores e gestores a respeito do 

acesso e permanência dos discentes, além de identificar que condições e motivações levaram 

os estudantes a permanecer no PROEJA do IFRJ. 

Minha hipótese inicial se pautou na negação de reconhecimento institucional do 

PROEJA como espaço multicultural e intercultural no IFRJ, e que essa característica se 

materializaria como resistências em relação ao Programa, principalmente por parte dos 

docentes no contexto da prática, nos campi em que são ofertados cursos PROEJA. 

Do ponto de vista metodológico, a abordagem quanti =>quali foi determinante para o 

trabalho, pois enquanto dados quantitativos ajudaram a compor o perfil dos estudantes e dos 

cursos, colaborando para a discussão relacionada à permanência material, os dados 

qualitativos, pautados em entrevistas e grupos focais, me auxiliaram na análise da 

permanência simbólica que pude confirmar no processo de pesquisa. 

No tocante ao embasamento teórico, a abordagem do ciclo de políticas me 

proporcionou um olhar diferenciado dos níveis macro/micro, por meio do qual procurei 

entender as relações entre contextos de influência, de produção de textos e da prática, 

constituídas desde a regulamentação do Programa. Constatei que existem influências e 

mudanças constantes, causadas principalmente pela ausência de institucionalização em nível 

micro, aspecto relatado por diversos participantes da pesquisa (estudantes, professores e 
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gestores). Essas condições estabeleceram um movimento dinâmico de reflexões, disputas, 

negociações e concessões relacionadas ao Programa PROEJA. 

Relativamente ao acesso, os dados obtidos levaram-me a afirmar que a divulgação dos 

cursos, realizada pelo IFRJ, ainda é bastante ineficiente e pouco abrangente, o que 

potencializa algumas situações verificadas na pesquisa: número de inscritos abaixo das 

expectativas ou, então, menor que as vagas ofertadas, tendo como consequência um baixo 

número de ingressantes. 

Os dados confirmam que os sujeitos em potencial não estão sendo alcançados, e a 

partir dessa constatação, indica-se ser necessário identificar os demandantes, saber quem são 

eles, onde residem no território, o que desejam como formação escolar e profissional para que 

uma oferta com divulgação mais efetiva possa alterar a situação encontrada. 

Esses fatos, entre outros aspectos apresentados no decorrer da pesquisa, ratificaram o 

não cumprimento do Decreto n. 5.840/2006 por parte do IFRJ. Identifiquei essa situação 

como parte de um processo iniciado nas ações de divulgação - não adequadas ao público a 

quem se destina o Programa -, e se somam à invisibilidade da Instituição como ofertante de 

cursos dedicados a esses sujeitos. Juntas, essas particularidades vão ocasionar a baixa procura, 

também potencializada pelos instrumentos de avaliação utilizados para o acesso (provas ou 

questionários avaliativos), considerados inadequados para o público da EJA, cuja vivência 

escolar é de trajetórias descontínuas. Estes aspectos se relacionam ao contexto de influência 

em nível macro, passando também pela forma de implantação dos cursos nos campi até a 

recontextualização da política no nível micro. 

Por esses movimentos, entendi que os níveis macro e micro estão diretamente 

relacionados nesse processo, e que a dinâmica proveniente dessa conjuntura agrega 

possibilidades que, caso esses níveis fossem analisados separadamente, não seria possível 

alcançar. Com estas constatações, observei que a compreensão a partir do ciclo de políticas 

supõe um movimento contínuo e ativo, relacionando e unindo as instâncias macro e micro 

desde os processos de formulação e implantação, passando pela implementação e 

consolidação e/ou chegando até mesmo na interrupção/encerramento de cursos do Programa. 

Ao longo da pesquisa também percebi, no nível micro, a necessidade de estabelecer 

critérios não excludentes de seleção de estudantes desde sua concepção, pelas especificidades 

da modalidade EJA, que não recomendam reproduzir processos vigentes em outros cursos, 

ditos regulares. Ao utilizar um tipo de proposta seletiva, como no caso da prova de 

conhecimentos ou mesmo de palestra e questionário avaliativo, o IFRJ parece manter a 

busca, entre os candidatos, daqueles com maiores condições de perpetuar a qualidade 
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histórica da Instituição, materializada pelo ―aluno ideal‖, no dizer de alguns gestores 

entrevistados. Entretanto, observei que um dos maiores desafios apresentados à Instituição 

reside justamente na estruturação de processos seletivos que favoreçam o ingresso de sujeitos 

excluídos do direito à educação média, para os quais, de fato, o Programa foi idealizado. 

Entendi ser necessário, para potencializar o processo seletivo, estender o debate sobre 

acesso para além de comissões e conselhos já existentes internamente, porque estes 

permanecem definindo esses processos segundo os paradigmas históricos do IFRJ. A inclusão 

da participação de instituições parceiras neste debate, como secretarias de educação ou 

associações de moradores, poderia estimular novas perspectivas de acesso e, assim, viabilizar 

a busca por estudantes oriundos da EJA do ensino fundamental e mesmo dos potenciais 

jovens e adultos que concluíram essa etapa da educação básica e se mantiveram afastados da 

escola e da continuidade de estudos. Encaminhamentos com esta abordagem, se realizados de 

forma sistemática e contínua, podem se transformar em orientação para o estabelecimento de 

uma política institucional mais efetiva para o processo seletivo do PROEJA no contexto da 

prática, aproximando-se dos princípios e objetivos propostos pelo Documento Base do 

Programa. 

Ressalto, ainda, que os sentidos atribuídos aos mecanismos legais do PROEJA, no 

contexto da prática, tiveram consequências concretas, possibilitando ressignificações que 

introduziram mudanças que, algumas vezes, retornaram ao contexto da produção de textos e 

de influência. Observei, inclusive, efeitos positivos, como no caso em que, devido ao baixo 

número de inscrições e ingressantes, houve transformações nos critérios do processo seletivo. 

No entanto, também destaco as dificuldades de as ações originadas no contexto da prática 

retornarem ao contexto de influência e de produção de textos, quando as propostas defendidas 

não se alinham ao pensamento de grupos de interesse hegemônicos. Esses fatos alteraram o 

impacto de possíveis mudanças, tornando-as graduais ou mesmo insuficientes, quando a 

dinâmica dos processos requer transformações mais ágeis e efetivas, sob pena do 

enfraquecimento do Programa, ou mesmo sua interrupção/encerramento, como ocorrido no 

PROEJA do campus Arraial do Cabo. 

Como complemento a esses aspectos, destaco a importância de refletir sobre 

proposições acatadas em discussões que ocorrem no interior do IFRJ, admitindo dificuldades 

na ruptura de paradigmas e no estabelecimento de prioridades em uma Instituição com ofertas 

tão diversas. O desejo de crescimento da oferta de nível superior, por exemplo, parece 

preponderar sobre os demais cursos, principalmente o PROEJA, que passa a ser preterido, 

reduzindo a oferta e as possibilidades de trabalho pedagógico durante o processo, incluindo a 
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formação e a prática docente, a infraestrutura física, entre outros pontos. Situações como essas 

também causam reflexões sobre a questão do acesso a cursos que pouco se dedicam a 

potenciais estudantes, causando dúvidas em relação à continuidade do PROEJA, neste caso 

específico, além de um sentimento de desvalorização do Programa perante a Instituição.  

Verifiquei que discussões com esse teor são urgentes e exigem diálogo efetivo entre os 

grupos interessados e, assim, ratifico que os processos seletivos do IFRJ, por si só, quaisquer 

que forem, não são suficientes para explicar a baixa procura e a ociosidade de vagas de 

ingresso no Programa. Exige-se analisar a seleção junto a outros fatores, como o tipo e a 

natureza do curso; o interesse e a vocação da região pela formação oferecida; sua divulgação 

e até mesmo a visibilidade da própria Instituição, nem sempre reconhecida como acessível a 

sujeitos jovens e adultos dos setores populares. 

Todos esses aspectos, caso sejam avaliados e potencializados de forma concomitante, 

podem aumentar a probabilidade de êxito no processo, se forem tomados como questões a 

serem enfrentadas diante do que constatei no PROEJA durante a pesquisa. Mesmo admitindo 

que o processo seletivo se aperfeiçoou ao longo dos mais de dez anos de existência do 

Programa, ainda existe a necessidade de que as formas de acesso aos cursos PROEJA sejam 

repensadas constantemente. Na tentativa de suplantar essas dificuldades e superar os 

paradigmas que orientam a seleção, ratifico a necessidade de critérios e procedimentos 

inovadores, que não rompam com princípios do direito à educação garantidos aos cidadãos, 

determinando assim, no contexto da prática, a inserção efetiva do público da EJA nas 

instituições federais. 

A apropriação do ciclo de políticas, no que respeita ao contexto de influência, foi 

potencializada quando da análise dos embates entre os diversos grupos de interesse 

envolvidos, como nos casos da recusa na oferta de cursos na área da Química ou mesmo a 

escolha da área de Informática para o PROEJA, em municípios onde a vocação produtiva 

seria outra. Neste último caso, percebi que no nível micro, o contexto da prática se apresentou 

apenas como mecanismo para o cumprimento de uma determinação vigente. Enfatizo, então, 

que essas disputas e negociações surgem e se apoiam desde acordos informais até os suportes 

legais, o que no caso do PROEJA tem como maior representante o Decreto n. 5.840/2006. 

Em outros momentos, estas ações tinham suas bases fragilizadas por discussões e 

encaminhamentos mais amplos ou com objetivos já estabelecidos, como no campus Arraial 

do Cabo, em que a intervenção de gestores e professores foi determinante para a interrupção 

da oferta do Programa. Verifiquei, assim, que a análise do contexto de influência estava 

relacionada a posturas e interesses concretos e, como consequência desses embates, o 
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contexto da produção de textos surgia como resultado dessas disputas e acordos. Portanto, 

percebi, por meio da pesquisa, que os grupos de interesse, atuantes nos diferentes lugares do 

contexto de influência, são capazes de delinear esse contexto ou, pelo menos, competem para 

controlar as representações da política e conseguir a hegemonia de seus discursos e ações. 

No que diz respeito ao perfil dos estudantes acolhidos pelo IFRJ, observei ser este um 

indicador bastante heterogêneo, abarcando diversas faixas etárias - característica inerente à 

modalidade EJA. Percebi a construção de redes de sociabilidade entre grupos de gerações 

distintas, tanto em atividades coletivas; quanto em eventos que reúnem os estudantes, como o 

caso dos acolhimentos; ou mesmo no cotidiano das aulas. 

Enfatizo que essas ações são relevantes na medida em que potencializam o 

pertencimento a um novo grupo social, estabelecido pela existência de elementos comuns em 

relação à trajetória escolar e de vida dos sujeitos, confirmando Honneth (2003) e as 

constatações empíricas de Carmo (2010) e Reis (2009). Verifiquei, ainda, que os 

acolhimentos e demais eventos favoreciam de forma significativa a permanência dos 

estudantes, devido à participação em redes de solidariedade e cooperação, compartilhando 

com seus pares o sentimento de pertença e de estarem juntos para enfrentar as mesmas 

dificuldades e alegrias. Esses eventos também foram citados pela possibilidade oferecida de 

fortalecer os vínculos afetivos entre os sujeitos, aproximando os mais jovens dos mais velhos 

e, de acordo com os relatos apresentados, uns e outros destacaram a valorização dessa 

convivência, ratificando a permanência por meio da coexistência entre diferentes gerações. 

Sobre a formação docente, ratifiquei que grande parte dos professores possui titulação 

de mestre ou doutor, quantitativo que certamente é semelhante nos demais cursos do IFRJ. 

Entretanto, a existência de docentes sem licenciatura - geralmente na parte de formação 

profissional do PROEJA, que constitui carga horária significativa da matriz curricular dos 

cursos -, e a ausência de formação específica na modalidade, impõem diversas limitações ao 

Programa, o que determina a urgência de formulação de propostas e implementação de cursos 

de formação em EJA na Instituição. 

Também identifiquei que a atuação nos diversos níveis e modalidades ofertados, a 

chamada ―verticalização‖, é considerada negativa pela maioria dos gestores, característica que 

pode ser alinhada à recusa, desprestígio e resistência em trabalhar com o PROEJA, 

principalmente pelo fato de o Programa não ter como público o ―aluno ideal‖, mas o ―aluno 

trabalhador‖, que não representa a excelência do IFRJ. 

Percebi nos relatos dos participantes a indicação de que é possível realizar um trabalho 

mais efetivo nos cursos PROEJA no contexto da prática, mas que nesse caso, a avaliação do 
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perfil docente é de fundamental importância, já que essa característica potencializa a 

transformação desse professor atuante em um professor militante, mais comprometido com a 

história de vida e realidade dos estudantes. 

Ainda no contexto da prática, observei com base em argumentações dos sujeitos da 

pesquisa que, para ser realizado no PROEJA um trabalho que represente o discurso histórico 

de ―centro de excelência‖ existente na Instituição, é necessário empenho específico por parte 

dos professores, gestores e demais servidores, já que, devido às características da modalidade, 

somente uma atuação similar à realizada nos cursos regulares não é suficiente para alcançar 

resultados satisfatórios nos cursos do Programa. 

O apoio à participação em outros espaços formativos que não a sala de aula, como na 

apresentação de trabalhos científicos, na presença em palestras e em visitas técnicas, também 

se destacou por ajudar a legitimar o PROEJA, dando visibilidade ao Programa, além de 

potencializar a valorização dos cursos por parte dos discentes. Entretanto, os relatos de 

gestores e de estudantes apontaram a necessidade de alterar documentos normativos que 

regem a pesquisa e a extensão, com vista à maior participação de estudantes do Programa 

nessas atividades, como política institucional. O observado foi que a oferta de oportunidades 

de pesquisa/extensão para estudantes do PROEJA era rara, principalmente pelo fato de não se 

"acreditar" que esses sujeitos fossem capazes de vivenciar a experiência e ter sucesso.  

Outra temática relevante nos discursos de estudantes e gestores e nas análises dos 

questionários, foi a assistência estudantil, para a qual se indicava um caráter mais abrangente, 

contemplando aspectos relacionados não somente à concessão de bolsas e auxílios 

financeiros, mas, para além disso, realizar um acompanhamento pedagógico e social mais 

efetivo dos estudantes, como relatado por alguns gestores sobre o período de implantação do 

Programa no IFRJ. Com essa perspectiva, o PROEJA pode ser um espaço de efetivação e 

garantia de acesso a direitos e de formação profissional, potencializando ações que 

minimizem desigualdades socioeducacionais a um grupo historicamente discriminado. 

Sobre a teoria do reconhecimento social, ainda que guarde polêmica, na medida em 

que transita no mundo dos valores morais, percebi pela pesquisa que os motivos mais 

relevantes da ação humana estão postos no desejo de reconhecimento e de consideração, no 

―apelo ao olhar dos outros‖, potencializados para ―fugir da vergonha‖, da culpa, do medo da 

ausência de estima dos pares. Conforme apresentado nos relatos de alguns sujeitos da 

pesquisa, houve casos narrados em que os estudantes foram preteridos, humilhados ou mesmo 

rechaçados por docentes e gestores no cotidiano das atividades escolares, o que sempre foi 

descrito como aspecto de grande impacto na trajetória e expectativa escolar. Apesar de serem 
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situações concretas, não percebi entre professores e dirigentes a disposição de assumir e 

discutir a existência de discriminação na Instituição, tornando esses casos ainda mais 

complexos. 

Entretanto, ainda em relação às retaliações existentes, percebi que os estudantes não 

reagiram passivamente às ofensas representadas por maus-tratos, privação de direitos, 

degradação social, entre outros aspectos. Em alguns casos, os fatos se tornaram motivos para 

que eles resistissem ao desrespeito e à falta de reconhecimento, utilizando em contrapartida 

estratégias de cooperação e enfrentamento, na intenção de minimizar ou mesmo de suplantar 

o ocorrido.  

Na cooperação, foi possibilitado o diálogo, as trocas e estreitada a convivência entre 

os estudantes, no sentido de viabilizar a solidariedade entre todos e de cada um, 

materializando assim a coexistência humanizada entre os sujeitos. No enfrentamento, a 

estratégia foi de posicionamento e recusa da condição de silenciado, comum a sujeitos 

oriundos de setores menos privilegiados da sociedade, que se põem como subalternos a 

supostas autoridades, quando estes últimos agem de modo arbitrário e discriminador. 

Contudo, ressalto que o enfrentamento demandou autoconfiança, potencializada pelo 

reconhecimento social, pois um ambiente escolar restritivo pode gerar um efeito inibidor nos 

estudantes, afetando principalmente àqueles com histórias pregressas de rejeição, de 

estranhamento e de preconceitos no convívio social.  

Por perceber que tanto a recusa como a atração pela escola envolvem reconhecimento 

social, destaco que o foco na construção coletiva e na centralidade do diálogo pode ser um 

caminho para efetivar as transformações almejadas. A escola tem sido marcada como lugar de 

intransparência e de ofuscamento dos conflitos sociais, e democratizar suas práticas para 

desocultar a desigualdade que ali se perpetua exige enfrentar o autoritarismo vigente com 

novos estatutos que valorizem a experiência dos sujeitos da EJA e de classes populares em 

geral, em todos os níveis. 

Enfatizo que as propostas inscritas para reestruturar e visibilizar o PROEJA foram 

potencializadas sempre que existiram articulações dos sujeitos, fossem estudantes ou gestores, 

nas diversas formas de participação social que puderam estar relacionadas ao Programa: 

associações, cooperativas, movimentos sociais e culturais. Mesmo quando essa articulação 

não ocorreu por meio da escola, mas pelas próprias comunidades e instituições do entorno, as 

ações favoreceram os processos de acesso e permanência dos estudantes, devido ao 

estreitamento das relações entre esses grupos e o IFRJ, como no caso das ações de 

divulgação, dos acolhimentos e demais eventos apontados. 
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A escolarização de jovens e adultos que retornam a processos formalizados de ensino, 

materializada na oferta do PROEJA no IFRJ, também indicou, na pesquisa, o quanto é 

necessário dialogar com espaços institucionalizados, para compreender e reconhecer os 

limites nos contextos da prática, estabelecidos pelos projetos, currículos, estrutura física e 

material que conformam a cultura escolar da Instituição. Verifiquei que a recontextualização 

do espaço escolar, ao romper com a cultura de reprodução de práticas e com a inscrição de 

novas perspectivas, pode permitir que planejamentos pedagógicos para o PROEJA se 

efetivem como ambientes de formação e de construção coletiva, expressando assim, no 

contexto da prática, a perspectiva de integração dos espaços de aprendizagem e dos sujeitos. 

O IFRJ, enquanto Instituição formadora, ao reconhecer que muitas ações e 

procedimentos voltados para o PROEJA são inadequados ou mesmo insuficientes para 

garantir aos trabalhadores o ambiente de formação a que têm direito, pode avançar no que se 

tornou o paradigma da sua existência: a qualidade educacional. Por meio dos relatos 

apresentados, também percebi que somente reconhecer lacunas no processo instituído não 

transformará a realidade existente. Mas caso se materialize o desejo coletivo de assumir um 

processo permanente de necessidade de crítica e aperfeiçoamento de um sistema lacunar, esta 

postura pode ser propulsora da abertura de discussões entre os envolvidos nesse processo, 

sejam eles gestores, professores, técnicos administrativos, estudantes, secretarias de educação, 

associações de moradores ou outros sujeitos/instituições que possam dialogar com o 

PROEJA. 

Portanto, ressalto que as questões de acesso e permanência interessam não somente ao 

nicho da produção acadêmica, mas também aos dirigentes das instituições e aos formuladores 

de políticas públicas educacionais, na intenção de idealizar e implementar propostas mais 

adequadas e próximas à realidade de sujeitos jovens e adultos com trajetórias descontínuas, 

como o caso da modalidade EJA. 

Dar visibilidade e efetividade a ações e discursos críticos, com a consciência do dever 

do Estado em relação a sujeitos/instituições envolvidos neste processo pode contribuir na 

construção de espaços mais solidários e inclusivos, que reafirmem, no contexto da prática, o 

direito à educação e à formação profissional, sem negar nenhum outro. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos estudantes 

 

   

 

Prezado(a) aluno(a): 

Este é um questionário para coleta de dados de uma pesquisa de Doutorado, cursado no 

Programa de Pós-Graduação em Educação (ProPEd), da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ). Seu objetivo é coletar informações sobre o processo de acesso e de 

permanência de alunos e alunas do PROEJA no IFRJ. Desde já agradecemos sua colaboração 

em responder a este questionário, o que contribuirá em muito para a minha pesquisa. 

1. Gênero: _________________________ 

 

2. Idade: 

(   ) Entre 18 e 24 anos      (   ) Entre 25 e 29 anos 

(   ) Entre 30 e 59 anos      (   ) 60 anos ou mais 

 

3. Você se considera ou se declara: 

(   ) Branco                        (   ) Preto 

(   ) Pardo                          (   ) Amarelo 

(   ) Indígena                      (   ) Não desejo me declarar 

 

4. Estado civil: 

(   ) Solteiro(a)                  (   ) Casado(a) / Moro com um(a) companheiro(a) 

(   ) Viúvo(a)                    (   ) Divorciado(a)/Desquitado(a)/Separado(a) 

 

5. Tem filhos? 

(   ) Não      

(   ) Sim. Quantos? _________ 

 

6. Você exerce alguma atividade remunerada? 

(   )  Não      

(   )  Sim 

 

7. Qual a remuneração mensal da sua família (somatório da renda de todos que 

moram na sua casa)? 

(   ) Até 1 salário mínimo (R$ 880,00) 

(   ) Mais de 1 até 2 salários mínimos (Entre R$ 881,00 e R$ 1.760,00) 

(   )  Mais de 2 até 3 salários mínimos (Entre R$ 1.761,00 e R$ 2.640,00)  

(   )  Mais de 3 até 4 salários mínimos (Entre R$ 2.641,00 e R$ 3.520,00)  

(   )  Mais de 4 salários mínimos (R$ 3.521,00 ou mais) 
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8. Você cursou o ensino fundamental (ou 1º grau): 

(   ) Somente em escola pública             (   ) Somente em escola particular  

(   ) A maior parte em escola pública     (   )  A maior parte em escola particular 

 

9. Caso tenha cursado o ensino fundamental (1º grau) ou parte dele em escola 

PARTICULAR, marque como foi a sua trajetória (Se tiver respondido “Somente em 

escola pública” na questão 8, continue da questão 10 em diante): 

(   ) SEM BOLSA de isenção de mensalidade 

(   ) Com bolsa de isenção TOTAL de mensalidade 

(   ) A maior parte COM bolsa de DESCONTO (20% ou mais) na mensalidade 

(   ) A maior parte SEM bolsa de DESCONTO (20% ou mais) na mensalidade 

(   ) A maior parte COM bolsa de isenção TOTAL de mensalidade 

(   ) A maior parte SEM bolsa de isenção TOTAL de mensalidade 

 

10. Quanto tempo você ficou sem estudar, antes de ingressar no curso PROEJA do 

IFRJ? 

(   ) Menos de 2 anos          (   ) Mais de 2 até 5 anos 

(   ) Mais de 5 até 10 anos      (   ) Mais de 10 até 20 anos  

(   ) Mais de 20 anos  

 

11. Antes de ingressar no PROEJA você já tinha feito ensino médio (ou 2º grau)? 

(   ) Sim. Completo        (   ) Sim Incompleto.     (   ) Não  

 

12. Caso já tivesse feito o ensino médio (ou 2º grau) completo, por que resolveu 

cursá-lo novamente? 

(   ) Não fiz um ensino médio (ou 2º grau) de qualidade 

(   ) Para rever conhecimentos 

(   ) Era o único curso técnico que me interessava   

(   ) Outro. Qual?  _______________________________________________ 

 

13. O que MAIS O INFLUENCIOU em procurar um curso PROEJA no IFRJ? 

(Marque apenas 1 motivo) 

(   ) O fato de poder estudar numa escola técnica federal 

(   ) A proximidade entre a minha casa e o IFRJ 

(   ) A proximidade entre o meu trabalho e o IFRJ 

(   ) Me identifiquei com a área do curso 

(   ) A possibilidade de fazer o ensino médio e uma formação profissional num único curso 

(   ) A indicação de amigos ou familiares que já fizeram o curso 

(    ) Outro. Qual? ________________________________________________ 

 

14. Como ficou sabendo do curso PROEJA? 

(   ) Pela Internet 

(   ) Por meio de amigos ou familiares   

(   ) Mídias impressas (revistas, jornais, folhetos, cartazes etc.). 

(   ) Outros.  Quais? ______________________________________________  

 

 

15. Em média, quanto tempo você leva de sua casa ou trabalho até o IFRJ?    

(   ) Menos de meia hora                            (   ) Entre meia hora e uma hora 

(   ) Entre uma hora e uma hora e meia    (   )  Mais de uma hora e meia 
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16. Como você faz o percurso de sua casa ou trabalho até o IFRJ? 
(   ) Ônibus                      (   ) Trem           (   ) A pé     

(   ) De carro – carona     (   ) De carro próprio    

(   ) Pego 2 conduções ou mais. Quais?  ____________________________________   

(   ) Outro. Qual?  _____________________________________________________  

 

17. O que você pretende com o curso do PROEJA? (Marque até 2 motivos) 
(   ) Concluir o ensino médio 

(   ) Ingressar em uma faculdade 

(   ) Ter uma profissão com formação reconhecida 

(   ) Conseguir o diploma e o reconhecimento do trabalho que já faço 

(   ) Conseguir um emprego na área 

(    ) Outro. Qual? ______________________________________________ 

 

18. Que motivos fariam você DESISTIR do curso? (Marque até 3 motivos)    

(   ) Reprovações 

(   ) Questões familiares 

(   ) Despesas com alimentação e transporte 

(   ) Dificuldades de conciliar escola e trabalho 

(   ) Falta de acolhimento na instituição 

(   ) Falta de compreensão dos professores com minhas necessidades  

(   ) Não me identificar com o curso ofertado 

(   ) Não conseguir uma bolsa auxílio (monitoria, PAE, extensão, pesquisa)   

(   )  Outro.  Qual? _________________________________________________ 

 

19. Que motivos mais contribuem para sua PERMANÊNCIA no curso? (Marque até 

3 motivos)    

(   ) Incentivo de amigos e familiares 

(   ) Estímulo dos professores 

(   ) O auxílio do Programa de Assistência Estudantil (PAE) 

(   ) A bolsa-auxílio do  PROEJA 

(   ) Outras bolsas existentes (pesquisa, extensão, monitoria) 

(   ) A vontade de terminar o ensino médio 

(   ) O fato de estudar numa instituição federal, como o IFRJ 

(   ) A perspectiva de conseguir um diploma de curso técnico   

(   ) Outro.  Qual?  __________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 

20. Como você avalia o tratamento dado ao PROEJA pelo IFRJ? 

(   ) É tratado com MAIS importância que os outros cursos 

(   ) É tratado com a MESMA importância dos outros cursos 

(   ) A importância dada ao PROEJA é MENOR que os outros cursos 

(   ) A discriminação com o PROEJA ocorre SEMPRE 

(   ) Outro aspecto. Qual?  _______________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

21. Os professores se preocupam com os alunos do curso? 
(   ) SIM. TODOS OS PROFESSORES incentivam, costumam dar aulas interessantes e trazem 

propostas diferentes 
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(   ) QUASE SEMPRE. A MAIORIA incentiva, costuma dar aulas interessantes e traz propostas 

diferentes 

(   ) ÀS VEZES. ALGUNS PROFESSORES incentivam, são poucas as aulas interessantes e 

também quase não há propostas diferentes. 

(   ) QUASE NUNCA. A MINORIA incentiva, as aulas são pouco interessantes e poucos 

professores trazem propostas diferentes. 

(   ) NUNCA. Os professores NÃO demonstram qualquer preocupação com os alunos ou com o 

desenvolvimento dos alunos 

(   ) Outro aspecto. Qual?   

22. Como os professores tratam as experiências de vida e profissional dos alunos nos 

temas das aulas? 
(   ) CONSIDERAM SEMPRE. TODOS OS PROFESSORES relacionam nossas experiências de vida 

com o conteúdo ministrado 

(   ) CONSIDERAM QUASE SEMPRE. A MAIORIA faz uso das nossas experiências de vida para 

abordar conteúdos.   

(   ) CONSIDERAM ÀS VEZES. ALGUNS PROFESSORES sabem o que fazemos e usam nossas 

experiências de vida para ajudar a compreender o conteúdo 

(   ) QUASE NUNCA CONSIDERAM. A MINORIA relaciona nossas experiências de vida com o 

conteúdo ministrado. 

(   ) NÃO CONSIDERAM NUNCA. Eles NÃO se interessam pelas nossas experiências. 

 

23. O curso oferece outras atividades além das realizadas em sala de aula? 
(   ) Não      

(   ) Sim 

 

24. Em caso positivo, marque as atividades ofertadas (pode marcar mais de uma 

opção):  
(   ) Debates/ Palestras                       (   ) Jogos/ Esportes/ Torneios 

(   ) Dança/ Música/ Coral/ Teatro    (   ) Passeios/ Visitas Técnicas 

(   ) Feiras de ciências e culturais      (   ) Gincanas/ Festas  

(   ) Atendimento educacional extraclasse (com Psicólogo, Assistente Social, Pedagogo, 

Médico) 

(   ) Outra. Qual? __________________________________________________ 

 

25. Os horários das atividades permitem que você delas participe? 
(   ) Sempre                  (   ) Quase Sempre           

(   ) Às vezes                (   ) Quase nunca          

(   ) Nunca 

 

26. Caso tenha marcado alguma das atividades da pergunta n. 24, você pensa que 

essas atividades contribuem para a sua permanência no curso?  
(   ) Não        

(   ) Sim   

 

27. Como você avalia o curso? 

(   ) ÓTIMO: vem atendendo minhas expectativas totalmente 

(   ) BOM: vem atendendo à maioria das minhas expectativas 

(   ) RAZOÁVEL: às vezes atende minhas expectativas, porque o curso cumpre sua proposta 

apenas parcialmente 

(   ) RUIM: não atende minhas expectativas, porque o curso não cumpre nunca sua proposta 
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(   ) PÉSSIMO: não atende minhas expectativas, há carência de tudo, professores parecem não 

entender o que deveriam propor para nós 

 

28. Caso queira apresentar outras informações, reclamações ou sugestões, utilize o 

espaço abaixo: 

 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – – Questionário aplicado aos professores 

 
  

 

Prezado(a) docente: 

Este é um questionário para coleta de dados de pesquisa de Doutorado, cursado no Programa 

de Pós-Graduação em Educação (ProPEd) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ). Seu objetivo é coletar informações sobre o processo de acesso e permanência dos 

alunos do PROEJA no IFRJ, segundo a sua percepção. Desde já agradecemos sua colaboração 

para a realização desta pesquisa. 

1. Gênero: ______________________ 

 

2. Idade: 

(   ) Até 29 anos               (   ) Entre 30 e 39 anos 

(   ) Entre 40 e 49 anos    (   ) Acima de 50 anos 

 

3. Você se considera ou se declara: 

(   ) Branco                       (   ) Preto       

(   ) Pardo                         (   ) Amarelo     

(   ) Indígena                    (   ) Não desejo me declarar 

 

4. Formação superior (Pode marcar mais de uma resposta): 

(   ) Bacharelado   (   ) Licenciatura   (   ) Tecnólogo 

Área:___________________________ 

 

5. Você cursou a GRADUAÇÃO:  

(   ) Somente em instituição pública                (   ) Somente em instituição privada 

(   ) A maior parte em instituição pública        (   )  A maior parte em instituição privada 

 

6. Após observar as opções abaixo, marque aquela que se relaciona à sua trajetória 

na GRADUAÇÃO (Se você estudou em instituições públicas e privadas, marque mais de 

uma opção, conforme o caso): 

(   ) Estudei em instituição PÚBLICA e NUNCA FUI BOLSISTA (pesquisa, extensão, 

monitoria ou outra)  

(   ) Estudei em instituição PÚBLICA e FUI BOLSISTA (pesquisa, extensão, monitoria ou 

outra) 

(   ) Estudei em instituição PRIVADA e NUNCA FUI BOLSISTA 

(   ) Estudei em instituição PRIVADA, com DESCONTO na mensalidade (20% ou mais) 

(   ) Estudei em instituição PRIVADA, com ISENÇÃO TOTAL de mensalidade 
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7. Quanto ao seu vínculo com o IFRJ, você é professor: 

(   ) Efetivo  (   ) Temporário/Substituto  (   ) Em cooperação técnica  

8. O seu regime de trabalho no IFRJ é: 

(   ) 20 h     

(   ) 40 h     

(   ) 40 h DE 

 

9. Possui alguma pós-graduação (Pode marcar mais de uma resposta): 

(   ) Especialização  

(   ) Mestrado  

(   ) Doutorado 

(   ) Outra: Qual? ___________________________________  

 

10. Considerando-se que atua em um curso relacionado à modalidade EJA, você já 

concluiu alguma das formações citadas abaixo tendo como foco principal a EJA? (Pode 

marcar mais de uma resposta):  

(   ) Formação continuada no IF em que trabalha (Imersão, Palestra, Encontro ou outros) 

(   ) Cursos de curta duração (até 19h)  

(   ) Cursos Básicos (20h a 40h) 

(   ) Cursos de Aperfeiçoamento (120h a 180h) 

(   ) Cursos de Especialização (360h) 

(   ) Curso de Mestrado 

(   ) Curso de Doutorado  

(   ) Nenhum 

(   ) Outros. Quais:_________________________________________________________ 

 

11. Tempo de experiência no magistério: 

(   ) Menos de 5 anos                   (   ) Acima de 5 até 10 anos 

(   ) Acima de 10 até 20 anos      (   ) Mais de 20 anos 

 

12. Tempo que atua como professor no IFRJ: 

(   ) Menos de 2 anos                  (   ) Acima de 2 até 5 anos 

(   ) Acima de 5 até 10 anos        (   ) Acima de 10 anos 

 

13. Tempo lecionando em cursos do Programa PROEJA: 

(   ) Menos de 1 ano                   (   ) Acima de 1 até 3 anos 

(   ) Acima de 3 até 5 anos         (   ) Acima de 6 até 10 anos 

 

14. Você está lecionando no PROEJA: 

(   ) Por vontade própria                               (   ) Solicitação da instituição 

(   ) Para melhorar ou completar o horário  (   ) Para cobrir licença de um colega  

 

15. Você já trabalhou com o público da EJA em algum momento anterior à sua 

entrada no IFRJ? 

(   ) Sim. Quantos anos? _________ 

(   ) Não 
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16. Caso sua resposta seja positiva, em que rede de ensino atuou: 

(   ) Federal  (   ) Estadual   (   ) Municipal   (   ) Privada 

17. Você conhece os documentos oficiais do PROEJA e as propostas contidas neles 

para a formação continuada de professores? 

(   ) Sim. Qual o documento que mais conhece?________________________________ 

(   ) Não 

 

18. Você considera que o IFRJ campus Nilópolis está estruturado para receber o 

curso técnico em Manutenção e Suporte de Informática como curso PROEJA? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Caso sua resposta seja positiva, que materiais (infraestrutura física e suporte tecnológico) 

você destaca na estrutura existente para o curso?  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Caso sua resposta seja negativa, de que materiais você mais sente falta? ______________ 

 _______________________________________________________________________  

19. O seu campus tem material didático para o PROEJA? 

(   ) Sim  

(   ) Não 

 

20. Você utiliza ou já utilizou algum material (livros, apostilas ou similares) 

direcionado para o público da EJA? 

(   ) Sim. Qual? _____________________________________ 

(   ) Não 

 

21. No campus Nilópolis existem reuniões pedagógicas para os professores que atuam 

no PROEJA? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

22. Em caso afirmativo, qual a periodicidade das reuniões para os professores que 

atuam no PROEJA? 

(   ) Semanal               (   ) Quinzenal              

(   ) Mensal                 (   ) Bimestral       

(   ) Semestral            (   ) Anual 

(   ) Não existe periodicidade regular nessas reuniões  

 

23. Em caso negativo, você acha que deveria existir reuniões para os professores que 

atuam no PROEJA?  

(   ) Sim 

(   ) Não  
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24. Você percebe integração entre o conteúdo do ensino médio e a parte técnica do 

PROEJA? 

(   ) Sim, há bastante integração      (   ) Sim, a integração é razoável 

(   ) Sim, mas há pouca integração  (   ) Nenhuma integração  

(   ) Não sei dizer 

25. Você conversa com colegas de trabalho para trocar experiências da prática 

pedagógica? 

(   ) Sim, converso sempre               (   ) Sim, converso quase sempre  

(   ) Sim, às vezes converso             (   ) Não, quase nunca converso 

(   ) Não, nunca converso 

26. Você desenvolve ou conhece algum professor que desenvolva práticas 

pedagógicas nas aulas do PROEJA que possam ser consideradas inovadoras? 

(   ) Não 

(   ) Sim. Descreva uma dessas práticas de forma sucinta :  __________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

27. Você percebe alguma diferença na forma como atua em sala de aula no PROEJA 

e nos outros cursos do IFRJ? 

(   ) Não. 

(   ) Sim. Descreva de forma sucinta:  __________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

28. Como você avalia o tratamento dado ao PROEJA pelo IFRJ? 

(   ) É tratado com MAIS importância que os outros cursos 

(   ) É tratado com a MESMA importância dos outros cursos 

(   ) A importância dada ao PROEJA é MENOR que os outros cursos 

(   ) A discriminação com o PROEJA ocorre SEMPRE 

(   ) Outro aspecto. Qual?______________________________________________ 

 

29. Em sua opinião, por que os alunos procuram cursos PROEJA do IFRJ? (Marque 

até 2 motivos) 

(   ) Para estudar em uma escola técnica federal 

(   ) Porque é próximo de casa 

(   ) Por que é próximo do  local de trabalho 

(   ) Para cursar o ensino médio e uma formação profissional num único curso  

(   ) Porque se identificam com a área do curso 

(   ) Pela perspectiva de conseguir um emprego na área  

(   ) Outro. 

Qual?__________________________________________________________  

 

30. Como você caracteriza o perfil dos alunos matriculados no PROEJA? 

(   ) Atende TODOS os objetivos do Programa 

(   ) Atende à MAIORIA dos objetivos do Programa 

(   ) Atende à MINORIA dos objetivos do Programa 

(   ) NÃO ATENDE os objetivos do Programa   
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(   ) NÃO CONHEÇO os objetivos do Programa 

(   ) NÃO SEI dizer 

 

31. Você conhece o processo seletivo para os alunos do PROEJA no IFRJ? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

32. Em sua opinião, qual é o aspecto POSITIVO mais importante no processo 

seletivo do PROEJA ? 

(   ) Não se limitar à prova de conhecimentos 

(   ) Ter se transformado ao longo do tempo, adaptando-se às especificidades da EJA 

(   ) Organizar o acesso do público da EJA ao IFRJ 

(   ) Não existem aspectos positivos 

(   ) Não sei dizer 

(   ) Outro. Qual? 

__________________________________________________________  

 

33. Com relação à pergunta 32, a resposta tem origem a partir de: 

(   ) Observações feitas por você    

(   ) Comentários feitos por outros professores 

(   ) Comentários dos alunos 

(   ) Informação disponibilizada pelos setores técnicos (CoTP, Secretaria e outros) 

 

34. Em sua opinião, qual é o aspecto NEGATIVO mais visível no processo seletivo do 

PROEJA? 

(   ) É muito fácil para o candidato ser aprovado 

(   ) O edital é de difícil entendimento para os candidatos 

(   ) Pouca divulgação do processo seletivo 

(   ) Não deveria existir processo seletivo, já que a instituição é pública 

(   ) Não existem aspectos negativos 

(   ) Não sei dizer    

(   ) Outro. 

Qual?_________________________________________________________  

 

35. Com relação à pergunta 34, a resposta tem origem a partir de: 

(   ) Observações feitas por você    

(   ) Comentários feitos por outros professores 

(   ) Comentários dos alunos 

(   ) Informação disponibilizada pelos setores técnicos (CoTP, Secretaria e outros) 

 

36. Em sua opinião, que motivos mais contribuem para a PERMANÊNCIA dos 

alunos no curso? ( Marque até 3 motivos) 

(   ) Incentivo de amigos e familiares   

(   ) Estímulo dos professores  

(   ) As bolsas existentes (PROEJA, PAE, pesquisa, extensão, monitoria) 

(   ) A vontade de terminar o ensino médio 

(   ) O fato de estudar numa instituição federal, como o IFRJ 

(   ) A perspectiva de conseguir um diploma de curso técnico 

(   ) Outro. Qual? 

_________________________________________________________  
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37. Com relação à pergunta 36, a resposta tem origem a partir de: 

(   ) Observações feitas por você    

(   ) Comentários feitos por outros professores 

(   ) Comentários dos alunos 

(   ) Informação disponibilizada pelos setores técnicos (CoTP, Secretaria e outros) 

 

38. Em sua opinião, que motivos mais contribuem para a DESISTÊNCIA dos alunos 

no curso? (Marque até 3 motivos) 

(   ) Questões familiares 

(   ) Despesas com alimentação e transporte 

(   ) Dificuldades de conciliar escola e trabalho 

(   ) Falta de acolhimento na instituição 

(   ) Reprovações / Possibilidade de jubilamento do curso 

(   ) Falta de compreensão dos professores  com as necessidades dos alunos 

(   ) Falta de identificação dos alunos com o curso ofertado 

(   ) Desinteresse pelo estudo 

(   ) Outro. 

Qual?_________________________________________________________  

 

39. Com relação à pergunta 38, a resposta tem origem a partir de: 

(   ) Observações feitas por você    

(   ) Comentários feitos por outros professores 

(   ) Comentários dos alunos 

(   ) Informação disponibilizada pelos setores técnicos (CoTP, Secretaria e outros) 

 

40. Caso queira apresentar mais alguma informação além das já expostas, utilize o 

espaço abaixo: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevistas – Gestores 

 

Nome: 

Formação: 

Trajetória: 

 

1 - Como você avalia as ações de divulgação do curso técnico em PROEJA do campus em 

que trabalha? Por quê? 

2 - Na sua avaliação, por que os estudantes procuram o curso técnico PROEJA deste campus? 

3 - Há alguma forma de acolhimento dos alunos no início do período letivo? Se existe, como a 

coordenação/gestão colabora com essa ação?  

4 - O que julga como sendo as principais causas da desistência dos alunos no curso técnico 

PROEJA deste campus? Há algum estudo que confirme essas causas? 

5 - O que julga como principais motivos para que parte dos estudantes permaneça no curso 

técnico PROEJA deste campus? Como chegou a esse posicionamento? Há algum estudo a 

respeito feito no campus? 

6 - Em sua opinião, que medidas deveriam ser tomadas para assegurar a permanência no curso 

técnico PROEJA deste campus? 

7 – A coordenação/gestão realiza alguma ação de aproximação e escuta dos discentes? Quais 

são essas ações (São ações de que natureza e para que servem)? Se sim, com que 

regularidade? 

8 - Existe entre as funções da coordenação/gestão alguma referente ao estímulo à 

permanência dos alunos no curso técnico PROEJA deste campus? Qual/quais? Como é 

realizada na prática? 

9 - Há algo mais que pensa ser relevante e gostaria de comentar? 
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